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Een nieuwe ‘look’
Allereerst, een goed en succesvol 2017 gewenst. Onder-
nemend Venlo Magazine begint het nieuwe jaar, het zal u 
ongetwijfeld al zijn opgevallen, met een nieuwe uitstraling. 
Een blad moet met zijn tijd mee, dus is een make-over zo 
nu en dan nodig. Uiteraard blijft voorop staan dat we het 
blad maken voor en met de ondernemers op de Venlose 
bedrijventerreinen. Uw input en medewerking blijven dan 
ook meer dan welkom.

Een andere verandering in het blad – die we vorig jaar al min 
of meer hebben ingezet – is het werken met thema’s. Waar 
vorige editie in het teken van C2C en duurzaamheid stond, 
daar kiezen we nu voor arbeidsparticipatie. In de breedste 
zin van het woord.

Wat het participeren in arbeid betreft: in Venlo had in 2015 
ruim 7 % van de beroepsbevolking geen werk. Daar tegen-
over staat dat bepaalde vacatures steeds lastiger kunnen 
worden ingevuld. De maakindustrie is een goed voorbeeld 
van een sector waar de vraag naar mensen met een spe-
cifieke opleiding het aanbod soms overtreft. Dat zal in de 
toekomst, ook in andere sectoren, steeds nadrukkelijker te 
zien zijn door de vergrijzing.

De oplossing is divers van aard. Zoals omscholing, al zullen 
niet alle werkzoekenden daarvoor in aanmerking kunnen 
komen. Daarnaast moeten we proberen jongeren aan onze 
stad, onze regio te binden. Ervoor zorgen dat de eigen jeugd 

niet naar elders verkast (of in ieder geval na de studie terug-
keert)en jongeren uit andere regio’s – bijvoorbeeld die hier 
studeren – duidelijk maken dat ze in Venlo alle mogelijkhe-
den op een mooie carrière hebben. Dat het hier goed werken 
én goed wonen is.

Onderdeel van de oplossing is tevens het onderwijs beter 
af te stemmen op wat de praktijk vraagt. Dat gebeurt al 
meer en meer. Tussen de vroegere eilanden ‘onderwijs’ en 
‘ondernemers’ lopen steeds meer bruggen. En dan is er het 
verkeerde, vaak eenzijdige imago van bepaalde sectoren. 
Ook op dat vlak is gelukkig volop beweging te zien, doen 
ondernemers hun best om een beter beeld te schetsen van 
de carrièremogelijkheden in hun branche.

Een nieuwe lay-out en een thematische benadering dus. 
Hangen we alle verhalen aan zo’n thema op? Nee hoor, we 
blijven ook andere verhalen vertellen. Over nieuwe ontwik-
kelingen, zoals de benoeming van Dick Hak tot voorzitter 
van de Economic Development Board. Over de historie van 
ondernemen in Venlo, zoals in deze editie een korte ge-
schiedenis van gloeilampenfabriek Pope. En over bijzondere 
bedrijven en ondernemers. Onze doelgroep dus. Veel lees-
plezier. We hopen dat de nieuwe uitstraling u bevalt. ■
Jac Buchholz
Eindredacteur Ondernemend Venlo magazine
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“Goed geselecteerde, gemotiveerde medewerkers die een 
toegevoegde waarde hebben voor het bedrijf. Dat is wat werk-
gevers willen. Aan de ene kant zijn er werkgevers die mensen 
met de juiste competenties nodig hebben. Aan de andere 
kant is er een groep mensen die moeilijk aan het werk komt: 
vijftig-plussers, mensen met een arbeidsbeperking, status-
houders, mensen uit de bijstand of de WW. Het is onze taak 
om werkgevers en werkzoekenden bij elkaar te brengen.” Aan 
het woord is Hen Schreurs, manager WerkgeversServicepunt 
(WSP) Noord-Limburg.

Het WSP is het samenwerkingsverband van de zeven Noord-Limburgse gemeen-
ten, de drie SW-bedrijven en het UWV. Deze partijen werken actief samen voor 
de werkgevers. “In de kern zijn we erop gericht om werkgevers te ontzorgen bij 
het invullen van hun personeelsbehoefte”, licht Schreurs toe. “We bundelen onze 
ervaring, kennis en kracht, met als uitgangspunt dat we altijd uitgaan van de 
vraag van de ondernemer. Goed luisteren naar de ondernemer voordat je aan de 
slag gaat dus. Wat is zijn bedrijfsdoel? Hoe ontwikkelt zijn onderneming zich op 
termijn? Welke mensen met welke competenties passen daar bij?”

Een belangrijk aandachtspunt van het WSP is de banenafspraak: werkgeversor-
ganisaties en vakbonden maakten met de overheid afspraken over het inzetten 
van 125.000 mensen met een arbeidsbeperking in de komende jaren. Schreurs: 
“Dat klinkt ingewikkeld, maar als iemand een arbeidsbeperking heeft, wil dat niet 
zeggen dat deze persoon niet resultaatgericht kan werken. Het gaat erom dat de 

ondernemer krijgt wat hij nodig heeft. In de praktijk blijkt bovendien dat als je de 
match goed organiseert, je bijzonder gemotiveerde mensen aan het werk hebt.” 
Hij geeft aan dat in onze regio er inmiddels ruim 1.400 banen zijn ingevuld met 
mensen vanuit de banenafspraak. Dat is 500 meer dan tijdens de nulmeting in 
2012. Een andere tendens die op dit moment interessant is voor bedrijven, is de 
inzet van statushouders, oftewel de ‘nieuwe Nederlanders’, zegt Schreurs. “Het 
gaat vaak om ondernemende mensen die in onze regio op zoek zijn naar nieuwe 
perspectieven. Gemotiveerde mensen die vaak de Engelse taal beheersen, wat 
bijvoorbeeld goed past in de logistiek.”

Overigens doet het WSP meer dan alleen mensen aan het werk zetten, maakt 
Schreurs duidelijk. “Waar nodig helpen we werkgevers als ze te veel mensen in 
dienst hebben, bijvoorbeeld door werknemers op een andere plek aan het werk te 
helpen waardoor ze niet thuis komen te zitten. Ook in die gevallen moet je er zijn 
voor het bedrijf en voor de medewerkers. De grotere personeelsvragen worden 
projectmatig opgepakt, samen met de werkgever. Zo hebben we voor een nieuwe 
logistieke dienstverlener binnen zes weken ruim veertig geschikte medewerkers 
geworven en voorgeselecteerd. Een ander voorbeeld is de nieuwe Vershal ‘beej 
Benders’ in de stad. Dit bedrijf zocht 160 medewerkers met bijzondere compe-
tenties; actieve, klantgerichte mensen met een open houding, dienstverlenend en 
met gevoel voor retail. Daar zijn we op gaan werven en selecteren. In deze groep 
zitten mensen vanuit verschillende regelingen maar ook mensen die ‘van baan 
naar baan’ gegaan zijn.” ■
Tekst: Silke van Deelen | Foto’s: Constance Jentjens

“Vraag is het vertrekpunt” Hen Schreurs: “In de kern zijn we erop gericht 
om werkgevers te ontzorgen bij het invullen van 
hun personeelsbehoefte”
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vestiging in Polen te openen. Daar is tegenwoordig het merendeel van de mede-
werkers actief. Ook in Nederland wordt echter ingezet op groei, aldus Kerstjens.

Versterken
Kijkend naar de huidige situatie constateert Kerstjens dat de verwachtingen die 
hij en enkele collega-bedrijven zo’n 25 jaar geleden hadden, zijn uitgekomen. De 
techniek kampt al jaren met een negatief imago en het is lastig om aan gekwa-
lificeerd personeel te komen. Wel zijn er inmiddels enkele initiatieven – met 
Kies Techniek als een van de langst lopende – om verandering in die situatie te 
brengen, zegt hij. “De maakindustrie zorgt in deze regio voor veel toegevoegde 
waarde en werkgelegenheid. Door de geschetste problematiek en beeldvorming 
kozen jongeren lange tijd steeds minder voor een technische opleiding en dat had 
weer gevolgen voor het bedrijfsleven. Dat werd lang onvoldoende onderkend door 
veel bedrijven, overheden en het onderwijs. Toen een aantal ondernemers ruim 
twintig jaar geleden voor het eerst de noodklok luidden, werd dat niet gehoord. 
Ze liepen te ver voor de troepen uit. Het ‘turning point’ kwam tijdens de crisis. 
Den Haag zag in dat het beleid aangaande de hightech industrie moest worden 
aangepast, hier in Limburg begon de provincie met LimburgMakers, een project 
om de maakindustrie te versterken. En zo zijn er meer initiatieven. Het imago van 
de industrie is gelukkig nu sterk aan het verbeteren en de maakindustrie wordt 
meer op zijn waarde geschat.”

Versnipperde karakter
Maar, stelt Kerstjens, het zijn toch vooral de ondernemers uit de maaksector zelf 
die zich actiever moeten opstellen om verandering in de situatie te brengen en de 
beeldvorming te doen keren. De afwachtende houding is volgens Kerstjens onder 
meer terug te voeren op het versnipperde karakter van de maakindustrie in deze 
regio en de aanwezigheid van veel mkb-bedrijven. Hij wijst op Techno Valley, het 
initiatief van een aantal hightech ondernemingen dat een kartrekkersfunctie wil 
invullen. Op de Economic Development Board die mede door het Noord-Lim-
burgse bedrijfsleven is opgezet om de regionale economie te versterken. En op 
de veranderingen in het onderwijs, waar steeds meer de samenwerking met het 
bedrijfsleven wordt gezocht om de opleidingen beter af te stemmen op de be-
hoeftes. “Er worden meer en meer verbindingen gelegd, de maakindustrie ziet in 
dat er met één stem moet worden gesproken, dat we voordeel moeten halen uit 

samenwerken. Zodat we bijvoorbeeld zaken in kaart kunnen brengen. Zo starten 
we met een enquête waaruit naar voren moet komen welke soort medewerkers er 
bij de bedrijven nodig zijn. Met de uitkomsten gaan we zelf aan de slag, maar die 
delen we eveneens met het onderwijs en de overheid zodat ook zij een bijdrage 
aan de omslag kunnen leveren.”

Uitdagende functies
Kan een deel van het personeel waar behoefte aan is niet uit de kaartenbakken 
van het UWV worden gehaald? Zeker nu er zo sterk wordt ingezet op arbeidspar-
ticipatie. Kerstjens schudt zijn hoofd. “Het probleem is dat een groot deel van de 
mensen die nu in de bijstand zit een achtergrond heeft die niet matcht met de 
kennis en ervaring die wordt gevraagd. Dat kun je voor een deel met omscholing 
oplossen, maar daarmee ben je er nog lang niet.” Hij noemt Addit als voorbeeld. 
“Er is iemand van het WSP (Werkgevers Servicepunt) hier geweest om een 
screening te doen, om te kijken welke vacatures wij hebben. Bleek dat ze weinig 
voor ons kunnen betekenen vanwege het specifieke opleidingsniveau van onze 
medewerkers.” Voor Addit, zegt hij, is het juist zaak nauwe contacten met het on-
derwijs te houden. Zo lopen er vrijwel continu zeven, acht stagiaires bij het bedrijf 
rond, presenteert het bedrijf zich regelmatig bij de diverse onderwijsinstellingen. 
“Er is wat dat betreft nog heel wat te winnen. In het onderwijs, maar ook door zelf 
nadrukkelijker de sector onder de aandacht te brengen en te wijzen op het feit 
dat er niets mis is met vakmanschap en daarnaast door te laten zien dat we heel 

uitdagende functies hebben voor mensen met uiteenlopende opleidingsniveaus, 
van hoog tot laag.”

Dat gebeurt bijvoorbeeld, geeft Kerstjens tot slot aan, met een door Techno Valley 
in het komend voorjaar georganiseerde manifestatie in de Maaspoort. “Een mooie 
gelegenheid om het belang en de kwaliteiten van de maakindustrie in deze regio 
te laten zien, maar tevens om nieuwe verbindingen te leggen waaruit weer nieuwe 
initiatieven kunnen voortkomen.” ■
Tekst: Jac Buchholz | Foto’s: Petra Lenssen

De arbeidsmarkt is volop in beweging, tussen vraag en  
aanbod is sprake van een toenemende dynamiek, zeker  
in de maakindustrie. Dat is overigens geen ontwikkeling  
van de laatste jaren, dat speelt al veel lang langer, weet  
Peter Kerstjens, directeur van Addit BV. “Begin jaren  
negentig zagen we met een klein groepje andere  
bedrijven in de maakindustrie al dat er op termijn een  
tekort zou ontstaan aan goed geschoold technisch  
personeel. Toen werd daar echter nauwelijks aandacht  
aan besteed.”

Het Venlose bedrijf Addit BV is actief als engineer, producent en leverancier van 
precisie-plaatwerkdelen maar ook uit plaatwerk samengestelde modules, appara-
ten en machines. Het bedrijf is in tal van sectoren actief zoals de medische sector, 
de defensie-industrie, de semicon sector en de agro & food-sector, op diverse 
momenten in de levenscyclus van een product. “We hebben dan ook alles in huis 
om van A tot Z een product mee te ontwikkelen en te engineeren, maar kunnen 

ook alleen de productie verzorgen”, vertelt Peter Kerstjens. Hij ging in 1988 na een 
studie hts-bedrijfskunde, aan de slag bij wat toen nog Addmetal heette. “Ik ben 
begonnen als assistent-productieleider en heb vervolgens alle niet-technische 
functies doorlopen.”

Hightech karakter
Al in de jaren negentig, geeft Kerstjens aan, was een tendens waarneembaar dat 
het op den duur steeds moeilijker zou worden aan goed geschoold technisch 
personeel te komen. “De maakindustrie, de techniek kreeg een verkeerd image. 
Dat van zwaar werk, vieze handen. Maar dat was en is een onterecht beeld. 
Veel maakindustrie in deze regio heeft een hightech, innovatief karakter. Daar is 
behoefte aan hoogopgeleide, creatieve mensen. Daarnaast zijn ook vakmensen 
die met hun handen kunnen werken hard nodig. Maar als steeds minder jongeren 
kiezen voor een technische opleiding, worden die schaars.” Die ontwikkeling, zegt 
hij, was dus al eind jaren tachtig, begin jaren negentig van de vorige eeuw ingezet. 
Om de groei van het bedrijf niet te laten belemmeren door een tekort aan gekwa-
lificeerd personeel, besloot Addit in de loop van de jaren negentig een tweede 

Ondernemend Venlo magazine | De Ondernemer

Feiten en cijfers Addit BV
Opgericht: 1984 (onderdeel van Velmans Industries Holding)
Aantal vaste medewerkers: 50 in Venlo, 550 bij een zusterbedrijf in Polen
Werkgebied: Europa
Hoofdvestiging: Venlo
Activiteiten: Engineering, productie en levering van hoogwaardig plaatwerk en 
daaruit samengestelde modules, apparaten en machines

PETER KERSTJENS, ADDIT BV

“ Maakindustrie zorgt voor veel toege-
voegde waarde en werkgelegenheid”

We laten zien dat we heel uitdagende functies hebben voor mensen met uiteenlo-
pende opleidingsniveaus

“Zo starten we met een enquête waaruit naar 
voren moet komen welke soort medewerkers 

er bij de bedrijven nodig zijn” 
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Voorop in de ontwikkeling

van multimodale ketenregie

Overseas Logistics

Multimodal Inland Terminals

Supply Chain Solutions

Seacon Logistics is dé logistieke ketenregisseur met een maritiem karakter. Wereldwijde
logistieke vraagstukken lossen we in samenwerking met onze partners integraal op vanuit
onze aanwezigheid in meer dan 75 landen. Seacon Logistics loopt al meer dan 25 jaar
voorop in het toepassen van het multimodale transportconcept. Onze inlandlocaties aan
spoor-, weg- en waterterminals zijn het fundament van waaruit wij wereldwijd opereren.

Meer weten?  Neem dan contact op met onze afdeling sales, tel. 077 - 327 55 55, stuur een
e-mail naar info@seaconlogistics.com of kijk op www.seaconlogistics.com

Seacon Logistics bv, Postbus 3071, 5902 RB Venlo
Venlo (NL) - Born (NL) - Meppel (NL) - Duisburg (DE) - Moscow (RU)

Advanced logistics for a smaller world
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BEKENDE ARTIESTEN ÉN LOKAAL TALENT

ZAKELIJKE EVENEMENTEN VAN 10 TOT 600 PERSONEN

CENTRALE LIGGING EN GRATIS PARKEREN

“Wij hebben Intergarde/Fortas als beveiliger, niet alleen 
voor de goede beveiligingstaken, maar ook wegens de  
gemotiveerde medewerkers, die ons dagelijks ondersteunen.”
John Testroote, Specialist Facility, Safety & Security
DSV Solutions Nederland BV

BEVEILIGINGSTECHNIEK

ALARMCENTRALE

BEWAKING

MOBIELE SURVEILANCE

EVENEMENTENBEVEILIGING

intergarde.nl  |  fortas.nl

De kracht van 
collectiviteit

HENK VAN HOOF, AANJAGER VAN 
DE BANENAFSPRAAK IN LIMBURG  

Ambassadeur 
met een missie
Oud-staatsecretaris Henk van Hoof is de ‘aanjager van de 
banenafspraak’ in Limburg. De landelijke regeling behelst dat 
100.000 mensen met een arbeidsbeperking binnen tien jaar 
aan het werk worden geholpen. 

Vreemd is het niet dat de LWV aanklopte bij Henk van Hoof als aanjager van de 
banenafspraak. De oud-politicus woont sinds tien jaar in Limburg. In het tweede 
kabinet Balkenende was hij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. “We praten over een doelgroep die ik goed ken”, vertelt Van Hoof in het 
historische hoofdkantoor van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) in 
Roermond. “Waar ik zelf verantwoordelijkheid voor heb gedragen.”  

Maar u hoe�  het niet te doen. U bent inmiddels met pensioen. U kunt ook genieten van 
uw vrije tijd. 
“Zeker waar. Maar toen het LWV mij vroeg van luister, er ligt een afspraak om 
100.000 mensen in 2026 aan de slag te hebben - mensen met een arbeidsbeper-
king - toen heb ik niet lang na hoeven denken. Het is belangrijk dat deze doel-
groep niet buiten de boot valt. Bovendien is het leuk om bedrijven te bezoeken als 
een soort van ambassadeur.”

O�  cieel: aanjager van de banenafspraak. U gaat 450 bedrijven bezoeken. Hoe ver bent 
u gevorderd? 
“De teller staat op meer dan 100. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat het een job 
is voor 2,5 dag per week. Kan ik toch nog genieten van mijn vrije tijd.”

Wat zijn uw bevindingen tot nu toe?
“Overal proef ik een positieve grondhouding voor de banenafspraak, ofwel de 
participatiewet. Veel ondernemers zijn goed op hoogte, sommige niet. Den Haag 
zou meer aan publiciteit kunnen doen.” 

Wat is uw boodschap? 
“Ik leg uit dat mensen met een arbeidsbeperking wel degelijk een bijdrage aan de 
onderneming kunnen leveren. Zet ze, afh ankelijk van hun opleiding, in voor werk 
dat bij hen past.  Via bijvoorbeeld jobcarving, het herverdelen van taken binnen 
een fi rma, zijn effi  ciencyvoordelen te behalen. 

Wat zijn de verdere voordelen voor de ondernemer? 
“Loonkostensubsidie, premiekorting, begeleiding in de vorm van jobcoaches en 
een no risk polis. Bedrijven hoeven bij ziekte dus niet door te betalen. Wat in 
toenemende mate een rol speelt, is maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Dat wordt tegenwoordig bij bepaalde aanbestedingen zelfs geëist van bedrijven. 
Van belang is ook te weten dat naast een vast dienstverband ook detachering een 
aantrekkelijke optie is voor ondernemers.”

Wat zijn redenen om niet mee te doen? 
“Er zijn bedrijven die nog de naweeën ondervinden van de crisis. Die denken nu 
niet na over het aantrekken van mensen met een beperking. Daarnaast heb je be-
drijven, die voornamelijk hoog gekwalifi ceerd personeel in dienst hebben. Verder 
is er mede door de crisis veel wegbezuinigd. Veel bedrijven hebben de kantine 
uitbesteed, de receptioniste, het poetsen, noem maar op. Ideale functies voor een 
deel van de mensen met een arbeidsbeperking.” 

100.000 banen, gaat het lukken? 
“We zijn goed bezig, maar hebben wel nog een lange weg te gaan. Er wordt lan-
delijk gemeten, niet per regio. Stel dat die 100.000 banen allemaal in Oost-Gro-
ningen zou komen; prima. Blijven de resultaten achter, dan haalt Den Haag de 
quotumwet uit de la. In dat geval moet bij álle bedrijven met 25 mensen of meer 
in dienst 5 procent van het werknemersbestand bestaan uit werknemers met een 
arbeidshandicap.” ■
Tekst: Bart Ebisch | Foto’s: Petra Lenssen

Arbeidsparticipatie | Ondernemend Venlo magazine

Henk van Hoof: “We zijn op de goede weg” 
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Sterke organisatie
Allereerst langs deze weg voor iedereen een gezond en goed 2017. De afge-
lopen jaren heb ik op deze plek aan het begin van een nieuw jaar wel eens 
gesomberd, maar inmiddels durf ik te stellen dat de crisis definitief achter ons 
ligt. De naweeën echter nog niet – heel wat ondernemers zullen wel enkele 
jaren nodig hebben om op het niveau van voor 2008 te komen, om zoals dat 
heet ‘spek op de ribben te krijgen’.
De vooruitzichten zijn echter vooral positief. Dat merkte ik bijvoorbeeld in 
december in een opnieuw volle Maaspoort waar de Lodewijk van der Grinten-
prijs werd uitgereikt. Met Jan Klerken, Nico Tissink en Hans Cabooter was er 
opnieuw sprake van drie topgenomineerden. Er kan er echter maar één winnen 
en die winnaar was ditmaal Jan Klerken. Burgemeester Scholten omschreef in 
zijn toespraak heel treffend het belang van onze plaatselijke ondernemers: ‘die 
zijn het fundament van de Venlose samenleving’. Voor die ondernemers zet 
Ondernemend Venlo als belangenvereniging zich volop in. Niet alleen vanuit het 
dagelijks bestuur, maar ook met de diverse commissies. Zoals met de nieuwe 
commissie Innovatie, onder leiding van Mieke Verhaegh. Daarnaast is Lizbeth 
van den Boogaart benoemd tot nieuwe voorzitter van Stichting Parkmanage-
ment Venlo, als opvolger van de eerder dit jaar overleden Will Lormans. Het zijn 
ontwikkelingen die bijdragen aan de verdere professionalisering en versterking 
van onze organisatie.Dat dit op waarde wordt geschat bleek onder meer uit 
het verzoek dat we kregen tot intensievere samenwerking met Business Club 
Maas Rhein, de grensoverschrijdende netwerkorganisatie voor Nederlandse 
en Duitse ondernemers. De veelal wat versnipperde contacten die we in het 
Duitse grensgebied hadden, worden zo gestructureerd en dat zal ongetwijfeld 
bijdragen aan een verbeterde communicatie en een krachtig partnerschap. Een 
belangrijk partnerschap ook, want in de samenwerking met Duitse onderne-
mers liggen voor onze leden heel wat nieuwe kansen en mooie uitdagingen. 
Lei Heldens, voorzitter van deze business club, wordt door de samenwerking 
automatisch voorzitter van onze interne commissie ‘internationalisering’ – een 
prima versterking voor Ondernemend Venlo.
Tot slot, om in stijl af te sluiten, nog positief nieuws op het infrastructurele 
vlak. Waar ik in mijn vorige column al, met enige voorzichtigheid weliswaar, 
schreef over het feit dat er vooruitgang zit in de gesprekken over de intercity-
verbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf via Venlo, daar tekent zich nu ook 
de oplossing af voor het probleem bij de spoorwegovergang aan de Vierpaard-
jes dichterbij te komen. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) 
stelt €18 miljoen beschikbaar voor de aanleg van een verkeerstunnel onder de 
spoorwegovergang en de provincie Limburg en gemeente Venlo hebben aange-
geven de rest van het benodigde budget bij te dragen. Daarmee lijkt het erop 
dat twee hoofdpijndossiers nu eindelijk opgepakt worden en dat de oplossingen 
in zicht zijn. Of ben ik nu wel heel optimistisch? ■
Peter Thissen
Voorzitter Ondernemend Venlo

Pope, tijdelijk gemeentekantoor 
en noodhospitaal in oorlogsjaren
De gehele geschiedenis van Gloeilampenfabriek Pope is niet 
in een artikel te vangen, daar is een heel boek voor nodig. 
Vandaar deze geschiedenis in een notendop, met de nadruk op 
enkele opmerkelijke details.

Vraag mensen naar de uitvinder van de gloeilamp en in de meeste gevallen zal 
de naam van de Amerikaan Thomas Edison worden genoemd. Die bracht in 1879 
inderdaad als een van de eersten gloeilampen op de markt. Met veel toeters en 
bellen, waardoor hij volop aandacht kreeg. Een paar maanden eerder echter had 
de bescheiden Engelsman Joseph Swan de gloeilamp al geïntroduceerd, zonder 

veel ophef. In de fabriek van Swan werkte Frederic Pope en die kreeg tien jaar 
later het aanbod van een zekere Van der Kaa om naar Venlo te komen om daar 
met zijn kennis en gefinancierd door de familie Goossens een gloeilampenfabriek 
te starten. Het werd de eerste van ons land, in 1889, Philips begon twee jaar later. 
De naam van de Venlose firma luidde in eerste instantie ‘Emile Goossens, Pope en 
Van der Kaa’.

Poging overname Philips
Het bedrijf ging aan de slag op de hoek van de Mercatorstraat en Hamburgersingel 
(nu Deken van Oppensingel) in twee houten loodsen en een kantoorgebouw. Bij 
de start waren er circa 30 medewerkers, vijf jaar later al meer dan 100. Pope was 
het eerste grootindustriële bedrijf in Venlo, in een tijd dat de geestelijkheid en ook 
de wereldse overheid hier niet veel van industrialisatie moest hebben. De produc-
tie ging in die begintijd overigens veelal naar het buitenland omdat Nederland nog 
lang niet uitgebreid op het elektriciteitsnet was aangesloten. In de jaren negentig 
van de negentiende eeuw werd er een poging gedaan om Philips in handen te krij-

gen, maar waar de Eindhovense familie geen bod beneden de 25.000 gulden wilde 
accepteren, ging het Venlose bedrijf niet verder dan 24.000 gulden. Je kunt erover 
speculeren hoe Venlo er nu uit zou zien wanneer Philips Pope was geworden…

Sociaal gezicht
In 1905 keerde Frederic Pope terug naar Engeland om daar een nieuwe fabriek op 
te zetten. Een jaar later moest hij noodgedwongen weer naar Venlo terugkomen. 
Niet alleen had een forse brand een deel van zijn bedrijf verwoest, economisch 
gezien liep het ook niet goed. De concurrentie was groot en Pope had een techno-
logische achterstand. Er kwam een nieuw bedrijfspand en in de persoon van ir. Jos 
Rieter – die eerder stage had gelopen bij de nieuwe Pope-fabriek in Engeland – in 
1908 een nieuwe algemeen directeur. Emile Goossens bleef aan als administratief 

en commercieel directeur. Aan het begin van de twintigste eeuw kreeg Pope 
ook nadrukkelijk een sociaal gezicht. Zo kwam er in 1908 een ondersteunings-
fonds voor uitkeringen aan personeel dat als gevolg van ziekte of een ongeval 
niet kon werken; uit het fonds werd tevens gratis geneeskundige hulp betaald. 
In 1914 werd een fonds in het leven geroepen om de aanschaf van medicamen-
ten voor het personeel te bekostigen. En de al langer bestaande zondagschool 
voor meisjes – jonge meisjes vormden een groot deel van het Pope-personeel – 
werd omgezet naar een patronaat. Met verplichte lessen in handwerken, breien 
en naaien, later werden dat lessen huishoudkunde. Het patronaat had een eigen 
korfbalclub, er waren regelmatig feestavonden en een jaarlijks uitstapje.

Evacuatie Venlo
Vanaf 1908 produceerde Pope geen gloeilampen meer maar metaaldraadlam-
pen. In 1914 vond de viering van het 25-jarig jubileum plaats, in aanwezigheid 
van Frederic Pope en zijn echtgenote; niet lang daarna was er een ingrijpende 
verbouwing waardoor het bedrijfspand de karakteristieke uitstraling kreeg die 
decennialang gezichtsbepalend was voor de hoek Mercatorstraat/Deken van 
Oppensingel. In 1932 nam Philips de lampenproductie over zodat er meer ruim-
te kwam voor andere producten, zoals kabels en snoeren. Na de oorlog ging het 
bedrijf zich daar volledig op toeleggen. Bijzonder detail uit de geschiedenis van 

Pope is dat het bedrijfsgebouw aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, in 
de maanden voorafgaand aan de bevrijding van Venlo, als de stad volop onder 
vuur ligt, heeft gefungeerd als gemeentekantoor en noodhospitaal. In eerste 
instantie in het gebouw zelf. Later in de kelders. Toen in december 1944 en 
januari 1945 besloten werd tot evacuatie van Venlo moesten tal van burgers 
zich bij het Pope-gebouw melden; daar werd de evacuatie aangestuurd. Het 
heeft tot de nodige chaos geleid, zo is te lezen in het boek ‘Die Swaere Noodt’ 
van Martien Blondel (pseudoniem voor journalist Thijs Bertels).

Na de oorlog kende Pope een aantal succesvolle decennia. Het bedrijf verhuisde 
naar Groot Boller in Blerick waar op het hoogtepunt, medio jaren zeventig, 
circa 1.350 mensen werkten. In 1990 waren dat er nog 900. Halverwege jaren 
negentig werd Pope overgenomen door het Amerikaanse Belden Wire & Cable. 
Daarmee verdween de naam Pope, de naam van Nederlands eerste gloeilam-
penfabriek, uit de Venlose bedrijvigheid. Maar niet uit de geschiedenis. ■
Tekst: Jac Buchholz
Bronnen: Gemeentearchief Venlo, ‘Die Swaere Noodt’ – Martien Blondel
Beeldmateriaal: Gemeentearchief Venlo
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Bij de start waren er circa 30 medewerkers, 
vijf jaar later al meer dan 100

Niet alleen had een forse brand een deel 
 van zijn bedrijf verwoest, economisch  

gezien liep het ook niet goed

Interieur in de beginjaren

Ingang naar de oorlogsschuilkelder 

Patronaat werkneemsters van Pope met rector Omloo.

Het pand van de ‘Pope’ gloeilampenfabriek

Sir Frederic Robert Pope, 
grondlegger van de  
Pope-fabrieken.
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Jan Klerken, oprichter en eigenaar van wereldbedrijf Scelta Mushrooms, wint de 
strijd van zijn directe opponenten Hans Cabooter en Nico Tissink. Drie klasbakken, 
maar er kan slechts één winnaar zijn. Ruim twee uur beraadslaagt de jury, onder 
leiding van nieuwkomer Tjebbe Smit (directielid Océ). Cabooter wordt gepresen-
teerd als logistieke alleskunner en durfal. Nee, zenuwachtig voor de prijsuitreiking 
is hij niet, vertelt hij tijdens een gezellig onderhoud met de presentatrice. Een 
paar dagen later vindt de opening van de nieuwe railterminal in Kaldenkerken 
plaats. Daar heeft Cabooter wél een paar nachten niet goed van geslapen.   

Champion
Ook de sinds kort door Jocus benoemde ‘echte Venlonaer’ Nico Tissink, een 
Zeeuw van oorsprong, geldt als een bevlogen ondernemer. Tissink produceert met 
zijn bedrijf Axtension software en zet die onder de naam Pulse in de markt. Hij be-
hoort tot de top vijftig resellers van Microsoft, wereldwijd. Klerken oogst lof voor 
zijn innovaties. Het ene na het andere champignonproduct laat hij ontwikkelen. 
‘Champion van champignons’, oordeelt de jury. Inmiddels is Scelta Mushrooms in 
zeventig landen bekend. “The world is ours”, zegt Klerken om aan te geven dat er 
nog terrein te winnen valt. Tevens krijgt hij een pluim voor zijn maatschappelijke 
betrokkenheid. Dertig procent van zijn tijd besteedt de eigenaar aan wat hij noemt 
‘sociale activiteiten.’ Burgemeester Antoin Scholten mag de prijswinnaar bekend 
maken, maar beperkt zich tot het openmaken van de envelop. De naam van de 

winnaar laat hij roepen door het publiek. Feestslingers knallen letterlijk de zaal in. 
“Blij en trots” is Klerken. “Ik vond het ontzettend spannend.”

Prachtig jaar
“Het kan altijd beter”, zei Mike Noldus bij zijn aantreden als voorzitter van de 
Stichting Venlose Ondernemersprijs. De presentatie kreeg een injectie, evenals 
het randprogramma. Snel, maar toch informatief en veel vrolijkheid, mede dankzij 
de aanstekelijke presentatie van Geraldine Schreurs. Burgemeester Scholten komt 
met een bevlogen verhaal. Dat de Maaspoort “ouderwets is uitverkocht”, ziet hij 
als een aanwijzing dat de economische crisis voorbij is. Hij staaft dat met bewij-
zen. Het ene na het andere bedrijf klopt in Venlo aan voor grond. “De afgelopen 
periode is 62 hectare industriegrond uitgegeven. Collega’s kijken me meewarig 
aan als ik dat vertel. Ze kunnen het niet geloven.” Zes nieuwe logistieke bedrijven 
zijn goed voor “honderden en honderden banen”. En het gaat maar door. Scholten 
noemt de komst van Bauhaus, van Cranenbroek en van Delta Star. Holland Casino 
bereidt nieuwbouw voor. Kosten: zo’n zestig miljoen. En passant krijgt Geert Ben-
ders een pluim voor zijn unieke smaakconcept Beej Benders dat werk biedt aan 
180 mensen. “Ondernemers zijn het fundament van de Venlose samenleving”, sluit 
Scholten af. “2017 wordt voor Venlo een prachtig jaar.” ■
Tekst Bart Ebisch | Foto’s Petra Lenssen
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DIRECTEUR SCELTA MUSHROOMS WINT LODEWIJK VAN DER GRINTENPRIJS

Jan Klerken: “de wereld is van ons”
Jan Klerken (Scelta Mushooms) werd op 13 december tijdens een gala-avond uitgeroepen tot winnaar van de 
Lodewijk van der Grintenprijs. Een uitverkochte Maaspoort, schitterende optredens en een muzikale borrel tot 
slot. Kortom, wederom een geslaagde editie van de Venlose ondernemersprijs.
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Op welke wijze spelen burgemeester en wethouders vanuit 
hun portefeuille een rol in het Venlose bedrijfsleven i.c. dat 
op de bedrijventerreinen? Met die vraag gaan we de komende 
edities langs bij het College. Ditmaal bij wethouder Hanno 
Lamers, die vanuit zijn portefeuille onder meer een rol speelt 
bij het aan werk helpen van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Een onlangs uitgevoerde arbeidsmarktanalyse 
is daarbij een van zijn instrumenten.

De geluiden zijn positief: de crisis is voorbij, de economie trekt aan en daarmee 
de arbeidsmarkt. Ook in Venlo. Maar in Venlo staat tegenover een toename aan 
vacatures nog geen significante daling van de lokale werkloosheidscijfers. Om 
goed inzicht te krijgen in het hoe en waarom besloot de gemeente Venlo die 
arbeidsmarkt onder de loep te nemen en de bevindingen te presenteren in een 
arbeidsmarktanalyse. “Met de analyse is een eerste stap gezet naar een efficiënter 
arbeidsmarktbeleid”, vertelt wethouder Hanno Lamers (o.a. Sociale Zaken, Werk-
gelegenheid en Participatie). “Die valt samen met de evaluatie van het actieplan 
BUIG dat betrekking heeft op de gebundelde uitkering die gemeenten krijgen om 
de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren.”

Niet matchen
Uit de analyse komt onder meer naar voren dat het inwoneraantal van Venlo, 
momenteel 100.693 inwoners, nog tot 2019 zal stijgen. Vanaf 2020 is een daling 
voorzien van het aantal inwoners tot 95.800 inwoners in 2040. Van die ruim 
100.000 inwoners behoorde in 2015 ongeveer de helft, 51.000, tot de beroeps-
bevolking. Venlo kent daarmee een bruto arbeidsparticipatie van 68 %, wat lager 
ligt dan de bruto arbeidsparticipatie in Nederland (70 %). Kijken we naar de 
werkloosheid in Noord-Limburg dan zien we een dalende tendens; in 2016 is 6,3 
% van de beroepsbevolking in de regio werkloos, de verwachting voor 2017 is dat 

dit verder daalt naar 6,1 %. Daarnaast kent Venlo, tegen de landelijke tendens in, 
een stabiel bijstandsbestand. Ondanks het gegeven dat er steeds meer vacatures 
komen, daalt het aantal werklozen minder hard dan mag worden verwacht. Dat 
heeft te maken met het niet matchen van gevraagd en aangeboden kennisniveau. 
Met name voor lager en middelbaar opgeleiden lijkt de vraag af te nemen terwijl 
de vraag naar hoger opgeleiden of vakmensen met gerichte kennis toeneemt.

Maatwerk voor de lange termijn
Kortom, er is op allerlei vlakken actie nodig, bevestigt Lamers. Overigens niet 
alleen van de gemeente, geeft hij aan. “We trekken hierin samen met onderne-
mers en onderwijs op. Hun rol is essentieel. Het wordt geen gemakkelijke opgave 
en we moeten ook niet denken dat we de oplossing een-twee-drie zullen vinden. 
Het realiseren van een gedegen arbeidsmarktbeleid is voor de lange termijn. En is 
maatwerk. Iedere gemeente heeft zo zijn eigen specifieke kenmerken, Venlo ook. 
Daar moet het beleid op worden afgestemd.” Hij onderstreept nogmaals dat de 
analyse een momentopname is. “Het gaat om de zaken zoals ze er nu voorstaan. 
Maar daar kunnen we wel bepaalde dingen uit op maken. Bijvoorbeeld dat er 
kansen liggen in het Duitse grensgebied wat betreft het aanvullen van het in de 
toekomst verschralende arbeidspotentieel.” Het arbeidsmarktbeleid is dan ook 
geen geïsoleerd iets, aldus Lamers. De gemeente Venlo is als grootste gemeente 
in de regio weliswaar ‘leading’, maar werkt nadrukkelijk samen met de andere 
Noord-Limburgse gemeenten.

Steuntje
Hij wijst dan op het belang van de rol van de ondernemers. “Als gemeente kunnen 
we het niet alleen, we hebben de bedrijven nodig om onze ambities waar te 
maken. Daarom is er bijvoorbeeld het WerkgeversServicepunt (WSP), gericht op 
het actief begeleiden van werkgevers bij het invullen van hun personeelsbehoefte. 

Een aantal ondernemers doet daar al een beroep op. Goed voorbeeld is Geert 
Benders die onlangs voor zijn nieuwe zaak Beej Benders 160 nieuwe medewer-
kers zocht. Daar is mede dankzij de vroege betrokkenheid van het WSP een grote 
groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gegaan. En zo zijn 
er inmiddels meer ondernemers. Ik spreek ze regelmatig. De wil is er, maar soms 

moeten ze net even dat steuntje in de rug krijgen.” En, stelt Lamers, in theorie is 
er werk voor iedereen. In de toekomst zal er waarschijnlijk zelfs sprake van krapte 
zijn. In sommige sectoren, merkt hij op, speelt dat zelfs nu al. “Door de snelle 
ontwikkelingen en innovaties komt er steeds meer behoefte aan flexibele werkne-
mers. Een van de uitdagingen die er liggen betreft het meer wendbaar maken van 
medewerkers. Dat is een taak van het onderwijs, dat daar ook al  mee bezig is.”

Hoe gaat het nu verder? Wat zijn de ambities? “Voor helder omschreven ambities 
is het nog wat te vroeg”, antwoordt Lamers glimlachend. “Deze analyse gaat nu 
eerst ter beoordeling naar de raad. En in februari/maart staat een werksessie met 
de raad gepland, waarin we willen komen tot een gedragen strategisch kader. Op 
basis van dit kader ontwikkelen we dan instrumenten voor een effectief arbeids-
marktbeleid, een beleid waarmee we het aantal mensen in de bijstand drastisch 
kunnen terugbrengen. Dat leidt in meerdere opzichten tot positieve resultaten: 
je haalt mensen uit een soort isolement, ze krijgen weer een inkomen, dat gaan 
ze spenderen waarmee het ten goede van de economie komt en wij als gemeente 
kunnen de kosten voor uitkeringen fors terugschroeven.” ■
Tekst Jac Buchholz | Foto’s Hans van der Beele
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Wethouder Hanno Lamers: “Deze analyse gaat
nu eerst ter beoordeling naar de raad”

“Voor helder omgeschreven ambities is  
het nog wat te vroeg” 

“We trekken hierin samen met ondernemers 
en onderwijs op. Hun rol is essentieel”

WETHOUDER HANNO LAMERS OVER EFFECTIEF ARBEIDSMARKTBELEID

“ Met een arbeidsmarktanalyse  
is de eerste stap gezet”
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IN KADER C2C-JAAR GEMEENTE VENLO

Van Houtum en Noble Environmental 
Technologies beginnen joint venture
Venlo heeft vanuit haar innovatieve ambities als eerste regio in 
de wereld het Cradle to Cradle-principe (C2C) omarmd. Met de 
opening van het C2C-geïnspireerde stadskantoor op 14 oktober 
jl. is het C2C-jaar in Venlo ingeluid. Doel is enerzijds partijen 
te inspireren met de C2C-principes aan de slag te laten gaan; 
anderzijds om gezamenlijk tot een vernieuwde C2C-ambitie te 
komen. De samenwerking tussen Van Houtum en Noble Bene-
lux is een van de eerste successen tijdens het C2C-jaar.

Cradle to Cradle is een innovatief economisch concept dat uitgaat van de goede 
dingen doen waarbij waardevolle grondstoffen niet verloren gaan. In het C2C-jaar 
zal hier volop aandacht aan worden besteed door middel van uiteenlopende 
initiatieven zoals een internationaal C2C-congress dat op 21, 22, en 23 maart in 
Venlo georganiseerd wordt. Verder telt de regio Venlo inmiddels zes bedrijven die 
C2C-gecertificeerde oplossingen leveren. Deze bedrijven komen periodiek bij het 
C2C ExpoLAB bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen, maar ook om 
verbindingen te leggen. Daar komt nu een samenwerking tussen Noble Benelux 
uit Venlo en het Swalmense Van Houtum uit voort. 
Als gevolg daarvan wordt nog dit jaar een proeffabriek geïnstalleerd in de papier-
fabriek in Swalmen waar beide bedrijven hun kennis en ervaring op het gebied 
van recycling inbrengen om innovatieve ECOR‐producten te gaan maken (ECOR 
staat voor 100% gerecycled en 100% biobased plaatmateriaal vervaardigd vanuit 
zeer diverse cellulose afvalstromen). Daartoe wordt een joint venture opgericht. 
Directeur Bas Gehlen (Van Houtum) en Eric Logtens (Noble), Corporate Director 
Circular Economy: “Onze bedrijven hanteren dezelfde strategie: we gebruiken af-
valstromen voor onze productie. Van Houtum maakt tissuepapier en Noble maakt 
ECOR-panelen. Onze bedrijven vormen een bijzondere combinatie in de wereld. 
Van Houtum brengt gespecialiseerde kennis en kunde van cellulose grondstoffen 
en de behandeling hiervan in, terwijl Noble na 10 jaar R&D een unieke techno-
logie heeft ontwikkeld waarbij met enkel het gebruik van water, druk en warmte 
ECOR-panelen kunnen worden geperst.” 

Door aanbieders van cellulose afvalstromen en afnemers van de ECOR-panelen 
die hieruit worden ontwikkeld samen te brengen, creëren beide bedrijven een 
uniek onderzoek‐ en innovatiecentrum. Gehlen en Logtens: “Met de input van 
kennis en ervaring van de mensen van Van Houtum en collega’s bij Noble bieden 
wij een plek, waar organisaties en bedrijven op regionaal, nationaal en internatio-
naal niveau kunnen samenkomen om te co‐creëren en afvalstromen te upcyclen. 
Samen maken wij het voor klanten mogelijk om aan hun circulaire economische 
ambities te voldoen.” Eric Logtens: “Van Houtum is voor ons de ideale partner en 
expert in ons nieuwe bedrijf. Zij hebben bewezen over het juiste DNA en perspec-
tief te beschikken in het denken over duurzaamheid. Ik verwacht veel synergie‐ef-
fect uit onze samenwerking.”

De joint venture biedt nieuwe perspectieven voor de toekomst van Van Houtum, 
aldus Bas Gehlen: “Met behulp van de proeffabriek willen we zo snel mogelijk een 
nieuwe productielijn installeren. Het wordt een spannende tijd. We weten wel 
waar het begint, maar niet waar het ophoudt.” Eric Logtens: “Er zijn enorm veel 
partijen vanuit de wetenschap, multinationals, en overheid die hun afvalstromen 
willen optimaliseren en het gebruik van grondstoffen of ongezonde materialen 
willen elimineren. Wij bieden een platform waar deze partijen hun cellulose rest-
stromen kunnen ontwikkelen tot  een ECOR‐variant die vervolgens  kan worden 
toegepast in voor hun of derden relevante producten en toepassingen.” ■

Kennisvouchers voor fiscale  
of juridische ondersteuning!
Wilt u zich (verder) positioneren 
op een buitenlandse markt, maar 
heeft u hierbij fiscale of juridische 
ondersteuning nodig? Met een 
kennisvoucher kunt u een tege-
moetkoming krijgen voor de in-
huur van een internationale jurist, 
fiscalist of belastingadviseur. 

De kennisvoucher kan ingezet 
worden voor o.a:
• beoordeling van bestaande 

contracten of het opstellen van 
nieuwe contracten

• gebruik van algemene voorwaar-
den bij exporttransacties

• registratie van een merk
• advies over belastingtarieven en 

dubbele belastingheffing
• opzetten van een buitenlandse 

entiteit
• andere juridische of fiscale 

kennis gericht op duurzame 
internationalisering

De voucher mag niet gebruikt 
worden voor permanente of peri-
odieke behoefte. Ook gebruikelijke 

dienstverlening zoals routinematig 
belastingadvies en gangbare juri-
dische advisering is uitgesloten.  

Budget en bijdrage
De voucher dekt 50% van de kos-
ten tot maximaal € 2.500 (excl. 
btw). Dit is vergelijkbaar met on-
geveer 40 adviesuren. De adviseur 
verzilvert binnen zes maanden na 
einde traject de kennisvoucher 
bij RVO.nl. Per mkb-onderneming 
wordt één voucher verstrekt. 

Kennisvoucher aanvragen
De kennisvoucher is voor Ne-
derlandse mkb’ers met (enige) 
internationale ervaring die zich 
voorafgaand georiënteerd hebben 
op een specifieke buitenlandse 
markt. Er gelden geen beperkin-
gen voor sectoren en/of landen.

Bij aanvraag van de kennisvoucher 
geeft u aan wie de juridische en/
of fiscale deskundige is en welke 
activiteiten deze deskundige gaat 
uitvoeren. In de offerte is een 

specificatie opgenomen van de 
diensten die geleverd worden met 
de daarbij behorende bedragen. 
RVO.nl behandelt de aanvragen 
in volgorde van binnenkomst. De 
deskundige beschikt over meer 
dan 5 jaar aantoonbare ervaring 
op het gebied van Internationaal 
ondernemen en werkt daarnaast 
bij een adviesonderneming met 
ten minste 5 medewerkers.  

TRIAS kan u ondersteunen!
Bent u geïnteresseerd in de 
regeling? Neem dan vrijblijvend 
contact op met TRIAS. 

Contact
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met:
TRIAS BV | info@trias-subsidie.nl | 
077-3560100

Ondernemend Venlo magazine | Trias

5 JAAR SUC6! RECRUITMENT
Bedankt voor uw vertrouwen in de afgelopen jaren. 

Ook in 2017 kunt u rekenen op onze expertise en passie. 

Wij leggen de juiste focus op het vinden én het selecteren van 

de juiste professional, voor een tijdelijk opdracht of een vaste baan.

WIJ WENSEN U EEN SUC6!VOL 2017 TOE 
MET VEEL GELUK, LIEFDE EN GEZONDHEID

TEAM SUC6! RECRUITMENT & INTERIM SOLUTIONS
Patricia Martens, Monique van der Steen & René van den Borst

 T 077-3743668, www.suc6recruitment.nl

Door het toepassen van de C2C principes maken 
we Venlo steeds beter, gezonder en duurzamer. 
Terwijl dit ons minder tijd, geld en energie kost!
Dat gunnen wij u ook. Daarom helpen we u graag 
om ook aan de slag te gaan met C2C.
Interesse? Of wilt u meer weten over de activitei-
ten in het C2C jaar?
www.c2cvenlo.nl 

Gemeente Venlo | Ondernemend Venlo magazine
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Spikweien | Ondernemend Venlo magazine

Een stagiair(e) 
is voor een  
bedrijf veel 
meer dan  
alleen een 
goedkope  
arbeidskracht!
Business park Spikweien vindt de sociaal 
maatschappelijke rol die het bedrijven-
park inneemt steeds belangrijker wor-
den. Een manier om invulling aan deze 
rol te geven is het nauw samenwerken 
met stagiaires van diverse opleidingsni-
veaus. Een stagiaire biedt vaak een ver-
frissende en nieuwe kijk op verschillende 
zaken binnen de organisatie. Vanuit dit 
oogpunt willen wij graag de stagiaires op 
het bedrijventerrein een platvorm geven 
om zich te presenteren. (Marc Rossel, 
bestuurslid Spikweien)

Hoe is gedrag veranderbaar?
Naam: Maarten van Veen 
Stagebedrijf: Aviko 
Leeftijd: 20 jaar
Studie: Toegepaste Psychologie (Fontys Eindhoven) 
 
“Waarom reageert ‘persoon A’ op een bepaalde 
manier in een situatie? Wat is het gevolg van deze re-
actie? Is het gedrag veranderbaar of moet de situatie 
aangepast worden? Aviko geeft me de kans om deze 
vragen in de praktijk op te pakken. Een voorbeeld 
hiervan is de communicatie tijdens een overleg. Het 
doel van het overleg moet behaald worden, het liefst 
in de afgesproken tijd. Als stagiair geef ik na het 
overleg feedback en mogelijk een advies. Je ziet dat 
de mensen ook echt iets doen met je feedback. 
In de toekomst ga ik me verder richten op gedrag in 
een arbeidsomgeving. Dit doe ik onder andere door 
het komend half jaar de minor ‘Prestatiepsychologie’ 
te volgen. Daarnaast heb ik in mijn laatste jaar een 
afstudeerstage. Hiervoor ben ik op zoek naar een 
bedrijf dat me een opdracht aan kan bieden in deze 
sector.” 
 
LinkedIn-profiel: https://nl.linkedin.com/in/maarten-
van-veen-3544a910a 

Wat is een gewenste kostprijssystematiek?
Naam : Luuc van Blitterswijk
Stagebedrijf : Aviko 
Leeftijd: 22 jaar
Studie: Accountancy (Hogeschool van Arnhem) 

“In september 2016 ben ik begonnen met mijn 
afstudeerscriptie als afsluiting van mijn studie 
accountancy. Hierbij onderzoek ik de overeenkom-
sten en verschillen tussen de huidige en gewenste 
kostprijssystematiek voor de productielocaties 
Cuijk en Lomm. Hierbij richt ik mij op de toewijzing 
van directe en indirecte kosten aan de verschillen-
de productsegmenten. Na het voltooien van mijn 
studie accountancy start ik in februari 2017 met de 
pre-master accountancy op Nyenrode. Om tijdens 
deze premaster een goede combinatie tussen theorie 
en praktijk te kunnen maken, ga ik vier dagen per 
week werken bij een accountantsorganisatie en één 
dag per week naar school.”

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/luucvanblitters-
wijk

Hoe kan gedrag de bedrijfsresultaten positief 
beïnvloeden?
Naam: Hilde Oldersma
Stagebedrijf: Aviko 
Leeftijd: 23 jaar
Studie: Toegepaste Psychologie (Hanzehogeschool 
Groningen) 

“Performance Behaviour is het kernonderwerp waar 
ik mij tijdens de stageperiode op richt. Dit doe ik 
door gedrag positief te beïnvloeden met als doel de 
bedrijfsresultaten te verbeteren. Op dit moment ben 
ik bezig met het faciliteren van werkoverleggen en 
het bedenken van interventies om werkprestaties te 
verbeteren. Ik vind het erg leuk om bezig te zijn met 
enerzijds de doelen van Aviko en tegelijkertijd met 
de wensen vanuit de werknemers. Na mijn stage bij 
Aviko ga ik ondersteuning bieden bij een promotie-
onderzoek gericht tot draagbare sensortechnologie 
en eCoaching. Het doel van het onderzoek is om 
werkstress bij werknemers te verminderen en daar-
mee kort ziekteverzuim.”

LinkedIn-profiel: https://nl.linkedin.com/in/hildeol-
dersma 

UITROLLEN ENERGIE PRESTATIE KEURING VAN START IN VENLO EN VENRAY

APK voor bedrijven

Bedrijven moeten versneld verduur-
zamen. Daarom is er de (Green Deal) 
Energie Prestatie Keuring. Ondernemers 
in Venlo-Venray genieten tijdelijk van 
een financieel voordeel. Peter Mertens 
(Driven By Values) coördineert de EPK.

Jaarlijks gaan zo’n drie miljoen auto’s naar de garage. 
Even laten controleren op gebreken. In orde, dan 
krijgt de bezitter weer een apk-stempel voor een jaar. 
Bedrijven moeten ook op keuring. Checken of de ver-
warmingsketel aan vervanging toe is. En of het dak 
wel tochtdicht is. “De keuring heeft betrekking op het 
gebouw en de installaties in het gebouw. De EPK is 
een APK voor de energiehuishouding van bedrijven”, 
vat Peter Mertens samen. “De voordelen voor de 
ondernemer zijn tweeërlei. Hij kan met eenvoudige 
ingrepen 15 tot 20 procent besparen op de energie-
kosten. En hij is maatschappelijk verantwoord bezig.”

Controle 
Zo’n 200.000 bedrijven in Nederland komen in 
aanmerking voor de Energie Prestatie Keuring. In 
Limburg gaat het om ruim 15.000 bedrijven, waarvan 
zo’n 3.000 in de regio Venlo/Venray. Zij verbruiken 
minimaal 25.000 kuub gas per jaar en/of 40.000 Ki-
lowatt elektriciteit. Of dat niet iets minder kan, luidt 

de opdracht vanuit Den Haag. Na een geslaagde pilot 
vorig jaar, onder andere in Heerlen en Maastricht, 
staat de landelijke uitrol op het programma. Driven 
By Values neemt de regio’s Venlo, Venray, Weert, 
Roermond, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht 
voor haar rekening. In feite zijn bedrijven nu al 
verplicht maatregelen te treffen gericht op energie-
belasting. Dat is geregeld in de Wet Milieubeheer. 
Echter, controle is er niet. Bovendien weten veel on-
dernemers niet van het bestaan van de verplichting. 
Mertens: “Het ontbreekt nog aan deskundigheid bij 
de overheid om naleving van de wet te controleren. 
Je kunt wel met harde hand optreden, maar dat werkt 
niet. Daarom is er een tool ontwikkeld waarmee 
bedrijven eenvoudig kunnen controleren of ze wel of 
niet voldoen aan de eisen.”

Besparingsplan 
Dat werkt als volgt. Bedrijven registreren hoeveel 
energie zij verbruiken. Vallen ze onder de doelgroep 
voor EPK, dan moeten ze voldoen aan energiebespa-
rende maatregelen die voor verschillende sectoren 
en branches zijn opgesteld. Kleinere bedrijven met 
een eenvoudige energiehuishouding kunnen dat in 
eigen beheer met een webbased tool doen. Grotere 
bedrijven met een ingewikkelde energiehuishouding 
kunnen een beroep doen op een energieadviseur. 

Aangewezen keurmeesters verstrekken het predi-
caat EPK. Voor assistentie en maatwerkadvies stelt 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu tijdelijk 
subsidie beschikbaar. “Na een bepaalde periode volgt 
een herkeuring. Met je auto moet je ook om het jaar 
terug voor de Apk-keuring”, zegt Mertens.

Zonnepanelen
Veel bedrijven voldoen, zonder dat ze het wellicht 
zelf weten, al aan de minimumeisen. Zij hebben 
bijvoorbeeld zonnepanelen op het bedrijfspand laten 
leggen en hebben onlangs de nieuwste hoge rende-
mentsketel laten installeren. Mertens maakt in de 
praktijk ook het tegenoverstelde mee. Een stokoude 
ketel in een loods waarvan de deuren de hele dag 
open staan. “Hoe dat kan? Voor veel ondernemers 
is energie geen thema. De energiekosten zijn al ja-
renlang ongeveer hetzelfde. Maar als je ze erop wijst 
dat ze met een kleine ingreep hun energierekening 
fors kunnen verlagen, dan hoor je ze denken; ‘vijftien 
procent, dat is toch wel de moeite’.”

Bedrijven kunnen contact opnemen met Driven By 
Values voor het laten uitvoeren van een EPK. 046-
2048870. Meer info: epk-limburg.nl. ■
Tekst: Bart Ebisch | Foto’s: Marco Boots

Ondernemend Venlo magazine | 

Peter Mertens tijdens een bijeenkomst voor installateurs eind november in hotel Van der Valk in Venlo. 



jaargang 10 | no.35 jaargang 10 | no.3520 21

Ondernemen over de grens
De leden van Venlo Tradeport kwamen donderdag 24 november bij elkaar om te praten over grens-
overschrijdend zakendoen. De broers Hans en Eric Cabooter waren bereid gevonden om op te treden 
als gastheren. Zij mochten hun verhaal vertellen aan zo’n 60 ondernemers. 

De Cabooter Group Venlo kent zijn oorsprong in 1959 en begon als een grens-in-
klaringskantoor. Sindsdien is het familiebedrijf uitgegroeid tot een verzameling 
van 27 bedrijven die gedeeltelijk met elkaar te maken hebben op het gebied van 
logistiek en elkaar juist versterken. Er zitten echter ook bedrijven bij die daar niets 
mee van doen hebben, denk aan makelaardij, horeca en facilitymanagement. De 
corebusiness is en blijft  echter rail gerelateerde logistiek en weg- en waterver-
voer. In de afgelopen 57 jaar heeft  het bedrijf zich ontwikkeld tot een middelgrote 
logistieke onderneming die actief is in 75 landen. 

Wat betreft  grensoverschrijdend zakendoen kunnen we nog wel iets leren van de 
broers Cabooter. Zij zijn de tweede generatie. Inmiddels staat ook de derde gene-
ratie klaar om mee te werken aan de expansiedrift  van het bedrijf. Samen met de 
200 medewerkers wil de directie de  huidige business voor het 60-jarig jubileum 
in 2020 vervijfvoudigen. Aan ambitie geen gebrek dus! 

De grote omslag kwam toen zo’n 12 jaar geleden besloten werd grotendeels de 
overstap te maken van wegvervoer naar het railvervoer. Deze manier van vervoer 
is het meest goedkoop, effi  ciënt, veilig en betrouwbaar. Cabooter heeft  internati-
onaal een goede naam opgebouwd. Hun railterminal in Blerick is de kleinste van 
Nederland. Door het winnen van een aanbesteding in 2014 is Cabooter momen-

teel bezig met de ontwikkeling van de grootste railterminal van Nederland. Het 
bedrijf gaat samen met de overheid 100 miljoen euro investeren. De terminal 
met 8 sporen en 4 kranen is in de toekomst goed voor 300.000 containers op 
jaarbasis. 

De groei zet echter door. In 2015 werd een spooremplacement in Kaldenkirchen 
gekocht van 65.000 m2. Het voormalige naastgelegen Frans Maas-terrein van 
42.000 m2 werd ook aangekocht. Zo wordt een stukje Venloos glorie over de 
grens weer hersteld. De twee terreinen worden samen één grote railterminal. 
De eerste trein gaat donderdag 15 december 2016 rijden. Voor die tijd dient er 
nog veel te gebeuren volgens Hans Cabooter, maar hij belooft  dat op die dag de 
terminal in gebruik wordt genomen. 

Dit jaar werden de logistieke activiteiten van staalhandel Van de Loo overgeno-
men en omgevormd tot Cabooter Steel Service Centre Venlo. De broers Hans 
en Eric blijven zich ontwikkelen en geloven erin dat het juist goed is je horizon 
continu te verbreden. “Natuurlijk loop je internationaal tegen cultuurverschillen 
en andere regelgeving aan, maar uiteindelijk is er altijd een oplossing”, aldus Hans.
■

Ledenvergadering 
Venlo Tradeport
Tijdens de ledenvergadering van donderdag 24 november werden 
de aanwezige leden bijgepraat door voorzitter Bas Holla en Egbert 
Zuilhof van SMART Logistics Centre Venlo. Er gaat zeer waarschijn-
lijk een herstructurering plaatsvinden van Ondernemend Venlo. De 
vier verenigingen die nu bestaan (waaronder Venlo Tradeport) gaan 
nog meer met elkaar samenwerken. De administratie wordt gecen-
traliseerd, maar er blijft  een sterke couleur locale. Ook blijft  er geld 
geoormerkt voor Venlo Tradeport om zo ook eigen activiteiten te 
kunnen ontplooien. Met ongeveer 500 leden is Venlo Tradeport goed 
voor de helft  van het aantal leden van Ondernemend Venlo. Binnen 
de herstructurering zal dus ook het geluid van Venlo Tradeport blijven 
klinken. Tijdens de algemene ledenvergadering van Ondernemend 
Venlo kunnen leden voor of tegen dit voorstel stemmen.

Daarnaast gaf Egbert Zuilhof uitleg over een aantal zaken op het 
gebied van infrastructuur. Ondernemend Venlo is betrokken bij de 
plannen om de A67 te verbreden, het koploperproject Maas-Venlo, 
het treinstation Grubbenvorst en afslag 12. In de volgende editie van 
Ondernemend Venlo vertellen we meer over de stand van zaken. 
Mocht u in de tussentijd vragen hebben? Neem dan contact op met 
een van de bestuursleden of parkmanager Lidy Rutten. ■
 

Tekst: Sander Mattheijssen

Van OBTB naar Tradeport Zuid
Het is een jaar geleden dat het bestuur van Tegelen-Belfeld in 
dit magazine de vraag stelde: Is het een idee om alle bestaan-
de bedrijfsgebieden te vangen onder de verzamelnaam Trade-
port Zuid? Destijds werd al aangegeven dat een naamswijziging 
niet zomaar kan plaatsvinden. Het brengt veel werk met zich 
mee, denk aan de bewegwijzering, drukwerk, plattegronden, 
landkaarten, internetsites en navigatiesoft ware. 

De leden hebben zich mogen uitspreken tijdens de Algemene Leden Vergadering 
in het voorjaar van 2016. Veruit de meeste ondernemers vonden het een goed 
idee om voortaan te spreken over Tradeport Zuid. Hierna is het besluit genomen 
om de naamswijziging door te voeren. Begin 2017 stellen wij ons de vraag wat de 
actuele stand van zaken is. Sommige ondernemers gebruiken de term Tradeport 
Zuid al op hun website, briefpapier en in de mail, maar er zijn ook bedrijven die 
nog steeds de oude naam voeren. Daarnaast wordt intern ook al gesproken over 
Tradeport Zuid.

Op dit moment is het zo dat formeel de gebieden allemaal nog hun oude naam 
hebben. In Belfeld is het industrieterrein opgedeeld in de drie gebieden Geloër-
veld, Bolenberg en Pannenberg. Vooral Tegelen heeft  een grote diversiteit aan 
benamingen. Maar liefst 12 stuks: Ariensstraat, Emmaplein, Erkenkamp, Gemeen-
tewerf Venlo, Hagerhof, Kaldenkerkerweg-Oost, Kaldenkerkerweg-West, Keulse 
Barrière, R.R.P., Swinkels Afvalrecycling, Windhond en Witveld. 

De vereniging is het er dus mee eens dat er in de toekomst nog maar één naam 
wordt gevoerd om zo op een eenduidiger manier te kunnen communiceren 
namens de ongeveer 200 bedrijven die er zijn gevestigd. Het hele gebied beslaat 
zo’n 132 hectare en er werken een kleine 3.800 werknemers op de terreinen. De 
laatste 10 jaar is de omvang van het aantal bedrijven in totale zin toegenomen. De 
grootste sectoren op Tradeport Zuid zijn industrie, vervoer en handel. Zij zorgen 
voor 78% van de werkgelegenheid. De terreinen waar de meeste mensen werk-
zaam zijn, zijn Geloërveld en Windhond. Het terrein Arienstraat in Tegelen kende 
de afgelopen jaren procentueel gezien de grootste stijging vanwege een toename 
in sectoren openbaar bestuur, zakelijke dienstverlening en detailhandel.

Maar hoe verloopt het formele proces om de naam te wijzigen? De gemeente Ven-
lo heeft  het initiatief genomen om een werkgroep op te richten met daarin twee 
ambtenaren en twee bestuursleden, te weten Hans Schreurs en Marcel Wielaard. 
In het verleden zijn de bestaande namen en bedrijfsterreinen per collegebesluit 
vastgelegd. Dit betekent dat er nu ook een besluit van B&W nodig is om er Trade-
port Zuid van te maken. Dit is tevens het moment voor de gemeente om te kijken 
naar het gebied en grenzen te bepalen voor Tradeport Zuid. Daarnaast dient er 
een nieuwe nummering te komen. De gemeente Venlo wijst de industrienummers 
toe aan bedrijven. 

De werkgroep gaat zich nu beraden over de naamswijziging en in kaart brengen 
welke stappen er ondernomen dienen te worden. Het is zeker dat er nog heel wat 
moet gebeuren. In de tussentijd zullen er ondernemers zijn die de oude benamin-
gen gebruiken en ondernemers die spreken over Tradeport Zuid. De werkgroep zal 
er alles aan doen om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen. Via de bekende 
communicatiekanalen worden de leden geïnformeerd over de voortgang. ■

Tekst: Sander Mattheijssen

Onze agenda 2017
Bestuursvergadering 
Donderdag 26 januari 2017
 
Bestuursvergadering 
Dinsdag 28 maart 2017

Ledenvergadering 
Donderdag 13 april 2017
 
Bestuursvergadering 
Dinsdag 20 juni 2017

Bestuursvergadering 
Dinsdag 19 september 2017
 
Ledenvergadering en Bedrijfsbe-
zoek 
Donderdag 28 september 2017

Bestuursvergadering 
Donderdag 7 december 2017

Tradeport | Ondernemend Venlo magazineOndernemend Venlo magazine | Trade Port Zuid
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Handige 
telefoonnummers

Politie 
(niet urgente zaken) 
0900-8844

Brandweer
algemene zaken
(bijv. Risicobeheersing): 
088-1190600

algemene nummer (conform 
telefoongids): 077-3565656

Voor alle vragen aan de 
gemeente Venlo: 
Klanten Contact Center 
(KCC) tel. nr. 14077 
of via het gewone 
telefoonnummer 
077-3599666.

Secretaresse 
Ondernemend Venlo 
(Hanny van Lare): 
077-3969650 / 
06-11391208.

Contact- en bezoekadres
Lidy Rutten
Stichting Parkmanagement 
Innovatoren 3E
Sint Jansweg 15
5928 RC Venlo

Mobiel Parkmanager Venlo: 
06-22 029 721

Email:
info@parkmanagementvenlo.nl 

www.parkmanagementvenlo.nl

ONDERNEMEND
VENLO

PARKMANAGEMENT VENLO

Vals alarm komt ons duur te staan
U of uw medewerker loopt per ongeluk door het alarm. Er 
wordt per ongeluk op de overvalknop gedrukt. De schoonma-
ker of nieuwe collega weet niets van een alarm. Voorbeelden 
die regelmatig voorkomen. Echter, dan treedt er wel een heel 
scala van toeters en bellen in werking. Iets waar niet bij wordt 
stilgestaan en als er dan (veel) politie en brandweer voor niets 
voor de deur staat wordt er nonchalant en lacherig op gerea-
geerd…. Meldt gelijk dat het loos alarm is mocht u dit overko-
men en vertel erbij wat de oorzaak is. Nog vóórdat hulpdien-
sten onderweg zijn.

Als er een inbraak- of brandalarm afgaat dan volgt er een telefoontje van de 
particuliere alarmcentrale of regionale meldkamer van de politie/brandweer. Bij 
een geverifi eerd alarm zijn de hulpdiensten direct onderweg. Diverse auto’s met 
meerdere personen gaan op weg naar gevaarlijke situaties en ter plekke worden 
soms zelfs wegen afgezet. Op de plek van de melding aangekomen blijkt vaker 
dat de sleutelhouders niet bereikbaar zijn, er verkeerde sleutels zijn of erger nog 
dat iemand niet weet hoe alles werkt, hoe de systemen functioneren of hoe het 
gebouw in elkaar zit.

Funest voor u als ondernemer: soms moet er schade aan uw bedrijf worden 
toegebracht om binnen te komen. Borg het intern protocol bij 1 persoon en zorg 
voor een goed instructie- en aanspreekpunt. Belangrijk is dat deze ook de sys-
temen kan beheren. Bij veranderingen in functies of sleutels: zorg ook voor een 
kopie voor de veiligheidsdiensten. Voor de brandweer geldt: zorg dat de juiste 
sleutels in de sleutelkluis aanwezig zijn!

Loop éénmaal per kwartaal de bellijst en het protocol na. Zijn de contactgege-
vens nog correct? Nu komt men er vaak pas achter dat deze niet meer kloppen 
als het misgaat en dan is het te laat! Ook een goed zichtbaar huisnummer is erg 
belangrijk: de navigatie van de hulpdiensten werkt op straatnaam en huisnum-
mer. 
Als u de hulpdiensten belt vermeldt dan bedrijfsnaam, locatie en wat er is ge-
beurd. Bij meldingen gedaan vanuit een telefooncentrale of vanaf het hoofdkan-
toor zonder juiste locatievermelding staan, bij bedrijven met meerdere locaties, 
de hulpdiensten soms op een verkeerd adres.
U bent zelf verantwoordelijk dus er moet iemand aanwezig zijn die ter plekke 
bekend is zodat politie gelijk de aangift e kan opnemen. Ook voor uw eigen 

gemoedsrust is het belangrijk te weten wat er precies gebeurd is of nog gebeurt 
bij bijvoorbeeld inbraak of brand. Men hoeft  niet zelf eerst binnen te gaan kijken 
maar er moet wel iemand aanwezig zijn om de deuren te openen en de politie 
de weg te wijzen in het bedrijf. Als het een ongewenste melding is, meldt dit 
dan terug aan de alarmcentrale.
Als er alarm is of bijvoorbeeld brand uitbreekt en de sleutelhouders zijn  niet 
bereikbaar, er is een verkeerde sleutel of er hangen diverse sleutels zonder label 
dan kost dit extra tijd. Dit resulteert altijd in schade aan uw bedrijf en de ver-
zekering keert niet altijd uit. Voor brandveiligheid moeten de installaties aan de 
bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012) voldoen en bij bijv. een sprinklerinstallatie  
is een doormelding naar de meldkamer van de brandweer zelfs verplicht.
Wellicht is het een overweging om een beveiligingsfi rma in te schakelen? Een 
abonnement voor opvolging en onderhoud lijkt duur, maar voorkomt in de 
praktijk een hoop ellende achteraf. Inbraak en brand veroorzaken behalve 
schade ook persoonlijke trauma’s die niet in geld uit te drukken zijn. Mensen 
betalen heel veel geld voor talloze verzekeringen terwijl brand- en inbraakpre-
ventie vrijwel alleen gebeurt als het (achteraf) al te laat is; met alle persoonlijke 
en fi nanciële gevolgen van dien. Zet de kosten van beveiliging eens af tegen de 
veiligheid van uw personeel en het s’nachts lastiggevallen worden.
Nogmaals: Loos alarm kan gebeuren maar voorkomen is beter. Zorg voor een 
goed bijgewerkte calamiteitenkaart, recente sleutels met label en een contact-
persoon die bereikbaar en op de hoogte is. Noem tijdens de melding de exacte 
locatie en geef het gelijk door als het een ongewenst alarm is.

Pilot AED op bedrijventerrein Noorderpoort geslaagd
Een hartaanval is niet alleen schok-
kend voor de persoon zelf en zijn/haar 
familieleden maar ook voor de mensen, 
die op dat moment in de omgeving van 
het slachtoff er aanw ezig zijn. Wat moet 
men doen, bij wie kan men hulp vragen 
en waar hangt een Automatische Externe 
Defi brillator (AED)? Meestal is dit niet 
bekend en gaat er waardevolle tijd 
verloren.

Parkmanagement heeft  samen met 
Stichting Hart voor Venlo een pilot 
opgestart om ook op de bedrijventer-
reinen AED’s in beeld te brengen en 
beschikbaarheid van de apparaten buiten 
te bevorderen.

De Stichting Hart voor Venlo levert een 
zeer belangrijke, zinvolle en actieve 
bijdrage aan de verlenging van het leven 
van de medemens door middel van het 
werven en opleiden van burgers aan 
opleidingen voor reanimatie, AED en 
andere levensreddende handelingen. 
Dat stelt niet alleen eisen aan wat zij 
doen als Hart voor Venlo maar ook aan 
hoe zij dat doen in onze gemeente. “Het 
gemeenschappelijk belang gaat boven 
ons eigen belang en iedere dag biedt ons 
nieuwe kansen om dat aan onze burgers 
te laten zien!”

Op Bedrijventerreinen Noorderpoort 
is deze pilot met succes voltooid. Alle 
AED’s zijn in beeld gebracht en afgelopen 
maand zijn de eerste twee defi brillators 
naar buiten verplaatst. Drukkerij Knoops 
B.V. en Sormac B.V. zijn de eerste onder-
nemers die deelnemen aan het project. 
Binnenkort zullen nog 3 andere bedrijven 
op Noorderpoort aansluiten om het ge-
bied dekkend te krijgen. Daarna zal het 
project verder uitgebreid worden naar 
andere bedrijventerreinen.

Heeft  u als onderneming interesse in 
een AED of heeft  u binnen uw bedrijf 
al een AED en wilt u deze naar buiten 
plaatsen en beschikbaar stellen aan de 
gemeenschap neem dan contact op met 
info@parkmanagementvenlo.nl. Lidy 
Rutten zal u dan in verbinding brengen 
met Stichting Hart voor Venlo. Bij een 
nieuwe AED kunt u gebruik maken van 
de raamcontracten met VeTraNed Paraat 
en Linssen Veiligheid. 

Nieuwe voorzitter Stichting Parkmanagement Venlo

Lizbeth van den Boogaart is benoemd 
tot voorzitter van Stichting Parkma-
nagement Venlo. Zij volgt daarmee Will 
Lormans op die zich jarenlang voor SPV 
heeft  ingezet. Lizbeth is een ervaren 
vastgoeddirecteur met ruim 10 jaar erva-
ring in de vastgoedsector. Na afronding 
van de Bachelor Bouwkunde is Lizbeth in 
2006 haar carrière gestart bij DNC Vast-
goed B.V. als Projectontwikkelaar. Vanaf 
2012 is Lizbeth werkzaam bij Fresh Park 
Venlo.B.V., eerst als projectontwikkelaar 
en sinds 2014 als Directeur. Binnen Fresh 

Park B.V. is Lizbeth verantwoordelijk 
voor de algehele commerciële en tech-
nische performance van de portefeuille 
van ca.300.000m2. Lizbeth’s focus 
ligt op het toevoegen van waarde door 

middel van actief hands-on vastgoed-
management. Sinds 2015 is Lizbeth o.a. 
bestuurslid van Ondernemend Venlo, 
Businesspark Tradeport.

Mo biel Connect
Parkmanagement heeft  in 2015 een 
raamcontract met Sportmobiel afgeslo-
ten. Zowel telefonie als internet worden 
aangeboden en gemeenschappelijke 
ontsluiting van een industriegebied 
voor zowel glas alsook coax (een scherp 
geprijsd alternatief voor glasvezel).
Door hun partnerstatus en certifi cerin-
gen bij alle toonaangevende netwerken 
voor de zakelijke markt is een onaf-
hankelijk advies over vaste telefonie 
(traditioneel of VoiP), mobiele telefonie 
en Vast-Mobiel integratie vraagstukken 
gegarandeerd. Om de klanten nog beter 
van dienst te zijn heeft  Sportmobiel een 
vestiging geopend aan de Gruisdonk 45 

in Venlo. Tevens is de bedrijfsnaam ver-
anderd in Mobiel Connect. Speciaal voor 
onze leden heeft  Mobiel Connect een 
aanbieding: brengt u een klant aan dan 
ontvangt u een VVV Cadeaubon t.w.v. € 
50,-. Neem voor advies over telefonie of 
internet en de voorwaarden van de actie 
contact op met info@mobielconnect.nl.
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Hoe de expats Venlo beleven
Venlo herbergt een redelijk grote, wat verborgen groep ex-
pats. Waarom kiezen deze expats, dat wil zeggen personen 
met een vreemde nationaliteit en een inkomen in dienstver-
band, voor Venlo? En wat zijn hun ervaringen hier? Onderne-
mend Venlo vroeg het aan Jason Lin en Hsiang (Shawn) Huang 
uit Taiwan en de Chinese Morrow Miao.

Jason Lin (40) komt oorspronkelijk uit Taiwan maar heeft sinds dit jaar tevens 
de Nederlandse nationaliteit. Inmiddels heeft hij ruim twaalf jaar werkervaring 
in Europa, bij zowel Duitse als Nederlandse bedrijven. Momenteel werkt hij als 
Managing Director voor het in 1986 opgerichte Biostar Microtech Netherlands 
B.V., dat zich als groothandel voornamelijk richt op de verkoop van gaming-moe-
derborden en randapparatuur voor de personal computer. 

Tal van mogelijkheden
De keuze van Lin voor Venlo was gebaseerd op meerdere redenen, waaronder de 
centrale en strategische ligging, de goede bereikbaarheid en de logistieke moge-
lijkheden van Venlo. “De flexibiliteit van de arbeidsmarkt en het gemak om werk-
nemers te vinden, zowel uit Duitsland en Nederland, speelden hierbij eveneens 
een rol.” Het bedrijf krijgt zijn voorraden uit Taiwan aangeleverd via Rotterdam. 
“Daarbij konden we voor het afleveren van containers kiezen uit verschillende 
manieren van logistiek transport vanuit de Rotterdamse haven naar Venlo: via rail, 

barge en truck”, vervolgt Lin. “Venlo kent bovendien tal van mogelijkheden qua 
warehousing, transport en mankracht. Verder zijn veel Duitse steden eenvoudig 
te bezoeken voor afnemers daar. Tot slot konden we qua luchtvracht gebruik 
maken van verschillende luchthavens waaronder die in Amsterdam, Maastricht en 
Düsseldorf.”

Duits
Volgens Lin is het niet heel moeilijk voor expats om te integreren in de Nederland-
se samenleving. Veel baat heeft hij daarbij gehad van de hulp van Ellen Berkvens, 
Adviseur Economie bij de Gemeente Venlo en het eerste aanspreekpunt van de 
expats in Venlo. “Ellen bezoekt mij geregeld of belt om na te gaan of ik ergens 
hulp bij kan gebruiken, zowel op werk- als privégebied. Ze heeft uitgezocht waar 
ik Nederlandse les kon krijgen en welke privéleraren hier in Venlo werken.” Die 
Nederlandse taal is overigens nog wel een dingetje. De eerste dag dat Lin ging 
winkelen in het centrum van Venlo, kan hij zich dan ook nog goed herinneren. “Ik 
werd door de winkelmedewerker in het Duits aangesproken. Vervolgens vroeg ze: 
Spreek je Engels? Duits? Nederlands? Frans?” 

Binnen twee werkdagen
De Taiwanese Hsiang (Shawn) Huang (37) werkt als directeur voor Cosen Europa, 
een verkoop- en servicelocatie voor het Taiwanese hoofdkantoor Cosen Mechatro-
nics. Het bedrijf verkoopt metaalsnijdende bandzaagmachines in heel Europa. 
Het Venlose filiaal is gevestigd op Trade Port West, een plek die volgens Huang 
het meest geschikt was voor de Europese tak van het bedrijf. “We waren in 2013 

op zoek naar locaties dichter bij de Duitse grens, voor een betere positionering 
op de Duitse markt. Tijdens deze zoektocht stuitten we op Venlo – een logistieke 
hotspot in het hart van Europa, met een directe verbinding met Rotterdam. Dit 
maakte het voor ons een heel aantrekkelijke optie. Dankzij de begeleiding van het 
toenmalige Asian Full Service Center (AFSC) waren we hier binnen twee werkda-
gen gevestigd. Venlo is relatief gezien geen enorm grote stad, maar ik voel me hier 
perfect thuis en ben blij dat we gekozen hebben voor Venlo.”

Slapeloze nachten
Wat Shawn het meeste bevalt als expat, is de omgang met verschillende culturen. 
“Tijdens de zeven jaar dat ik in de VS studeerde, maakte ik uiteraard ook volop 
kennis met cultuurverschillen, maar niet zo confronterend als hier in Europa. Stu-
deren met mensen van verschillende achtergronden is niet hetzelfde als met hen 
samenwerken, laat staan aan verschillende culturen leiding geven op de werkplek. 
Hoe om te gaan met Nederlandse collega’s, alle neuzen in dezelfde richting te 
krijgen, hun meningen te respecteren en te worden gerespecteerd. Deze extra 
uitdagingen komen bovenop het opstarten van een bedrijf in het buitenland. Dit is 
niet gemakkelijk; het leidt tot talloze slapeloze nachten en grijze haren, maar het 
is tevens een goede leerweg, die zowel voldoening als uitdaging biedt.”

Volleybal
De negatieve dingen die Shwan ervaren heeft, weet ze snel om te zetten in 
positieve punten. “Het tijdsverschil maakt het lastig om goed contact met familie 
en vrienden van thuis te onderhouden, zodat vooral ’s avonds de eenzaamheid 
wel opspeelt. Om mijn avonden te vullen, heb ik me aangesloten bij volleybal-
club Holyoke in Belfeld. Ik train twee keer per week en in de weekenden speel 
ik wedstrijden. Deelnemen aan een plaatselijke sportclub zou het beste advies 
zijn dat ik kan geven aan nieuwkomers in Nederland; het houdt je in beweging én 
stelt je in staat om je echt te mengen met de lokale bevolking.” Wat Shawn ook 
tegenviel hier in Nederland, is het bedrag dat ze kwijt is aan belastingen, benzine, 
snelheidsovertredingen, treinkaartjes, enzovoorts. “Wel heb ik ontdekt dat niet 
álles even duur is als je beter kijkt. Ik let meer op en denk beter na voordat ik geld 
uitgeef, net als de Nederlanders, wat beter is voor zowel mijn eigen portemonnee 
als voor het milieu.” 

Sterk zakelijk klimaat
Morrow Miao komt uit China en werkt sinds juli 2012 als Marketing Director 
voor Aster Holland. In 2011 werd hij samen met een collega door het Chinese 
hoofdkantoor naar Venlo gestuurd voor het opzetten van de Europese tak van 
het bedrijf Technology Holland B.V. Een keuze die vooral gebaseerd was op de 
gunstige logistiek en locatie dicht bij Duitsland. “Nederland geniet een vrij uniek 

geografische voordeel in Europa. Het logistieke systeem is erg goed ontwikkeld 
en het land heeft eenvoudig toegang tot andere EU-landen. Nederland heeft een 
sterk zakelijk klimaat en bijna alle mensen spreken zeer goed Engels. Dit alles bij 
elkaar maakte het voor ons een goede plek om ons bedrijf te vestigen. Bovendien 
kregen we bij ons eerste bezoek aan Venlo direct veel hulp van de gemeente.”

Het Nederlandse eten
Wat Miao het meest verbaasde toen hij net in Nederland was, was dat de meeste 
winkels en zelfs de supermarkten destijds, in 2011, op zondag gesloten waren. “En 
de winkels sluiten rond 17.00 uur, zelfs in het weekend. Waarom? Dat is toch de 
beste tijd om je klanten te dienen en geld te verdienen? In China zijn de winkel-
centra dagelijks geopend tot minimaal 21.00 uur!” Ook heeft Miao wat moeite met 
het weer: “Voordat ik naar Nederland kwam, woonde ik in het zuidelijke deel van 
China, waar de laagste temperatuur van het jaar boven de 10 graden is en de zon 
bijna altijd schijnt. Hier is het totaal anders; het duurde even voordat ik eraan ge-
wend was.” Zoals bijna alle expats, mist ook Miao zijn ouders. “Hoewel video chat 
een handig alternatief is.”. Tot slot is het Nederlandse eten niet aan Miao besteed, 
en bieden ook de Chinese restaurants in Nederland niet het Chinese eten waaraan 

hij gewend is. “Daarom koken we vaak zelf, al is dat ook best vermoeiend na een 
lange werkdag.” 
Ondanks deze minpunten is Miao nog steeds blij met zijn keuze voor Venlo. “Over 
het algemeen vind ik het hier geweldig. De bevolking is erg vriendelijk en altijd 
hulpvaardig, of je nou de weg kwijt bent of niet weet hoe te betalen met een 
parkeerkaart. Daarnaast is het is hier wat rustiger; niet zo druk als in Chinese 
steden. En het tempo van werken en leven is langzamer. Dat geeft ons ook meer 
mogelijkheden om innerlijke rust te ervaren.” ■
Tekst: Silke van Deelen | Foto’s: Petra Lenssen
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Hsiang Huang beschouwt het team inmiddels als haar eigen familie

Miao Morrow is samen met zijn vrouw in Nederland komen wonen; zijn echtgenote 
werkt ook in Venlo

Jason Lin en Ellen Berkvens. Jason: “Ik waardeer het zeer dat Ellen zorg draagt voor 
alle expats in Venlo, en ben blij dat ik één van hen ben hier in Venlo.”

Volgens Lin is het niet heel moeilijk voor 
expats om te integreren in de 

Nederlandse samenleving  
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‘Vastelaovend’ als economische factor
In het weekend van 19 en 20 november jl. vond in ’t Raodhoes 
in Blerick het jaarlijkse BCL-treffen plaats. De organisatie was 
in handen van de piepjonge 3-kes. In de opmaat daarvan werd 
op woensdag 16 november een symposium gehouden. Het 
thema luidde: ‘Vastelaovend is een serieuze zaak’. 

De organisatie had drie interessante sprekers uitgenodigd. Allereerst was het de 
beurt aan Marcus Leifeild. Leifeld is historicus en een autoriteit op het gebied 
van het Keulse carnaval. “Carnaval is echt een serieuze zaak!” zo zei hij vanaf de 
kansel. In Keulen wordt al zeker 800 jaar carnaval gevierd, vertelde Leifeld. De 
stad aan de Rijn was in de vroege middeleeuwen al een metropool. In de veertien-
de en vijftiende eeuw werd er op het plein voor de Dom op ‘Rosenmontag’ een 
riddertoernooi gehouden. ’s Avonds was er een gemaskerd bal voor welgestelde 
adellijke lieden. Je zou het zomaar een netwerkbijeenkomst kunnen noemen. Het 
‘gewone’ volk ging de deuren af en bedelde om wijn en geld. Maar de samenleving 
veranderde, zeker na de Franse revolutie, waarbij de adel steeds verder naar de 
achtergrond werd gedrongen. Toch wist de politieke en culturele elite het carnaval 
betrekkelijk ongevaarlijk en controleerbaar te houden onder andere door het 
aanstellen van de ‘Rote Funken’ als stadsoldaten.

De bezoekers van het Keulse carnaval hebben door de eeuwen heen altijd veel 
geld achtergelaten. De huidige cijfers spreken boekdelen. Zo moet het ‘Dreigesti-
rn’ met een bedrag met zes nullen over de brug komen. Zo’n 12.000 deelnemers 
doen mee aan de optocht en meer dan 1,5 miljoen toeschouwers staan langs de 
kant. De totale omzet van het Keulse volksfeest, dat ook kan worden omschreven 
als een waar mediaspektakel en een goede geoliede marketingmachine, wordt 
geschat op ruim 460 miljoen euro. De 260.000 hotelovernachtingen zijn alleen 
al goed voor 40 miljoen euro. Circa 5.000 arbeidsplaatsen zijn afhankelijk van 

het carnaval, dat diep geworteld is in de samenleving van de stad. Het carnaval 
maakt deel uit van de Keulse identiteit. Het is zelfs een belangrijk exportproduct. 
Op handelsbeurzen in het buitenland, zoals in het Japanse Kyoto en het Chine-
se Beijing, staat het carnavalsgezelschap in vol ornaat in de stand van de stad 
Keulen.

De tweede spreker, gedeputeerde Ger Koopmans, daarentegen vindt dat men het 
carnavalsfeest zoveel mogelijk lokaal moet houden. “Vier het vooral in je eigen 
stad of dorp, want daar ligt de kern van ‘Vastelaovend’”. De Wuilusprins uit 1987 
zet zelfs kritische kanttekeningen bij mega-evenementen als de ‘Gulpener Vaste-
laoves Finale’ en de ‘Boètegewoeëne Boètezitting’. “Commercialisering is van alle 
tijden, maar dit soort evenementen houdt de mensen weg uit hun eigen dorp en 
dat is op zijn beurt weer schadelijk voor de lokale horeca.”

Last but not least was er Karel Noordzij, gewezen topman bij ondermeer de NS, 
Luchthaven Schiphol en Transport en Logistiek Nederland en auteur van het boek 
‘Op weg naar nieuw leiderschap’. Negen jaar fungeerde deze Amsterdammer als 
Prins Amadeiro in Oeteldonk(Den Bosch). Hij zocht naar de parallellen tussen 
carnaval en bedrijfsleven. “Bij het carnaval zie je erkenning voor de vrijwilligers. In 
het bedrijfsleven gebruiken we helaas maar een deel van onze talenten. Werkne-
mers krijgen daardoor een miskend gevoel, zijn ontevreden en worden onver-
schillig. Dit kost de economie miljarden. Er wordt te weinig volgens protocollen 
gewerkt. Dat is op zijn beurt de kracht van het carnaval. De vrijwilligers kunnen 
zich binnen dit protocol vrij bewegen en weten wat er van hen verwacht wordt. 
Een onderscheiding op zijn tijd doet wonderen.”  ■
Tekst: Pieter Duijf | Foto’s: Constance Jentjens
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WETHOUDER SATIJN OPTIMISTISCH OVER DE TOEKOMST

‘ Iedereen wil graag met  
Venlo samenwerken!’

Als wethouder Ruimte en Economie van de gemeente Venlo 
komt hij natuurlijk wel eens ergens. Bij bedrijven, bij andere 
gemeentes, bij de Euregio, de provincie, het Rijk, Europa… 
Wat Stephan Satijn – want daar hebben we het over – steeds 
weer opvalt, is dat men Venlo tot op de hoogste niveaus kent. 
“Maar dat niet alleen”, aldus de wethouder. “Ze kennen ons niet 
alleen, ze willen bovendien graag met ons samenwerken! Daar 
mogen we als Venlo best trots op zijn.” 

“Voor wat betreft het speerpunt Imagoverbetering dat het college bij zijn aantre-
den heeft geformuleerd, varen we een uitstekende koers”, constateert de wethou-
der. Dat geldt overigens ook voor het speerpunt Acquisitie, want in toenemende 
mate wenden bedrijven zich uit eigen beweging tot de gemeente Venlo met de 
wens om zich hier te vestigen. Overigens niet alleen bedrijven, want inmiddels is 
bekend dat Venlo als derde gemeente in Nederland een Urban Data Center van 
het CBS krijgt. “Het helpt ons om Venlo te ontwikkelen tot een datagestuurde 
smart society”, aldus Satijn. 

De economische situatie van Venlo is in grote lijnen dus positief, is de boodschap 
van de gemeente. Het aantal bedrijfsvestigingen groeit, net als de hoeveelheid 
grond die de gemeente verkoopt en het aantal startende bedrijven is stabiel. 
Bovendien heeft Venlo de Beste Binnenstad in de categorie middelgrote steden 
en is de stad al sinds ongeveer een eeuw de belangrijkste logistieke hotspot van 
ons land, en volgens Prologis inmiddels ook van Europa. “Onze verkeersverbin-
dingen en bedrijventerreinen worden bewonderd”, constateert Satijn. “Maar ook 
het logistieke ondernemerschap dwingt respect af. In Venlo is en wordt veel 
pionierswerk verricht.” 

Toch kan de wethouder Ruimte en Economie het nog niet rustig aan doen, want 
er zijn ook nog steeds knelpunten. Zo heeft de belangrijke tuinbouwsector in de 
regio Venlo het door markt- en prijsontwikkelingen niet altijd gemakkelijk. En 
ook de leegstand in de binnenstad is een punt van zorg, al is de wethouder daar 
behoorlijk positief over omdat er verbetering gloort. 

“De titel Beste Binnenstad is voor ons geen eind- maar juist een beginpunt ge-
weest”, stelt Satijn. “Samen met ondernemers, Venlo Partners en andere betrok-
ken partijen werken we hard aan de toekomst van onze binnenstad, om te blijven 
boeien, maar ook om nieuwe bezoekers te trekken.” Het actieplan De Nieuwe 
Winkelstraat, waarin behalve de gemeente en Venlo Partners ook Rabobank Venlo 
participeert, is daar een manifestatie van. 

Satijn wil vooruit met de binnenstad en daarbij niet alleen gebaande paden be-
wandelen. “Denk aan het concept van de Smart City. Iedereen heeft tegenwoordig 
een smartphone. Ik kan me voorstellen dat we in Venlo een app krijgen om be-
zoekers te helpen een parkeerplek te zoeken die optimaal is voor wat betreft prijs 
en loopafstand tot hun bestemming. Nu nog toekomstmuziek, maar we moeten 
vooruit durven te denken en innovatie bevorderen.” 

Innovatie is er ook in de agro-sector, onder andere met de nieuwe Brightland 
Campus Greenport Venlo onder regie van de Universiteit Maastricht. Het belang-
rijkste thema wordt gezonde voeding. Parallel daaraan is het Bright Innovation 
Network Greenport Venlo (BING) opgericht dat zich richt op innovatieve onder-
nemers. “Het is belangrijk dat de campus zichtbaar wordt en zich gestaag verder 
ontwikkelt”, aldus Satijn, “want innovatie is onmisbaar om de agro-sector een 

goede toekomst te geven.” 
Venlo zoekt intensief de samenwerking met andere gemeentes, de provincie, 
het rijk en Europa en slaagt er steeds beter in fondsen te werven voor projecten, 
constateert Satijn. “Voor de ondertunneling van de Vierpaardjes, maar ook voor de 
barge- en railterminal of voor andere projecten. Venlo wordt door tal van partijen 
als een serieuze economische partner gezien waar graag mee wordt samenge-
werkt.” 

De valkuil is dan dat de gevestigde ondernemers worden verwaarloosd, is Satijn 
zich bewust. “Dat willen we natuurlijk niet en daarom proberen we voeling te 
houden met de bedrijven in de gemeente. Dat zijn er zo’n zevenduizend, dus we 
kunnen ze niet allemaal regelmatig bezoeken. Maar we houden een vinger aan 
de pols. Bovendien staat de deur altijd open voor overleg of ondersteuning. We 
kunnen Venlo alleen sámen vooruithelpen.” ■
Tekst: Thijs Pubben
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Overgangsfase van crisis naar herstel!
In het derde kwartaal van 2016 nam de 
beroepsbevolking in Nederland verder 
toe. Volgens gegevens van het CBS kwa-
men er bijna 130.000 werkenden bij, ter-
wijl de werkeloosheid daalde met ruim 
80.000. Ook de langdurige werkeloos-
heid nam af.  ING Economisch Bureau 
verwacht dat de Limburgse economie in 
2016 met 1,6 % groeit.

Dit komt vooral door bedrijfsinvesteringen en de 
export. Echter door de bevolkingskrimp heeft onze 
provincie minder profijt van de toenemende consump-
tiebestedingen. Daarentegen groeien Noord- en Mid-
den-Limburg harder dan Zuid-Limburg. De impact van 
nieuwe technologie op het Limburgse bedrijfsleven 
is bovengemiddeld. De innovatieve investeringen zijn 
relatief hoog. Limburg staat in Europa op plek 17 (van 
de 262 regio’s) als het gaat om de concurrentiepositie.

De werkgelegenheidsfunctie geeft het aantal banen 
van werknemers aan per duizend inwoners in de 
leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Voor Noord-Lim-
burg ligt dit aantal tussen de 700 en 750. Alleen de 
regio’s Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Amsterdam, 
Utrecht en Zuidoost-Brabant scoren hoger, Laatst-
genoemde regio rond Eindhoven is een belangrijk 
centrum van technologische bedrijven. Noord-Limburg 
heeft een relatieve hoge groei van de werkgelegenheid. 
Dit heeft te maken met de spin-off van de gunstige 
ontwikkeling van de industrie. Ook de succesvolle 
ontwikkeling van de tuinbouw moet genoemd worden. 
Bovendien is de regio van oudsher een belangrijk ver-
voers- en distributieknooppunt. Opvallend is de groei 
van 2 % in 2015 van het aantal banen in de zakelijke 
dienstverlening. Het aantal banen in de agrarische en 
collectieve sector daalde echter met respectievelijk 1,5 
% en 1 %. Noord-Limburg is één van de zes regio’s in 
Zuidoost-Nederland die deel uitmaken van Brainport 
2020. Het programma van Brainport 2020 leidt tot 
economische versterking van deze regio’s.

De arbeidsmarkt in Noord-Limburg is volop in bewe-
ging. We zitten in een overgangsperiode van crisis 
naar herstel. De potentiële beroepsbevolking daalt. De 
verwachting is dat de arbeidsparticipatie verder stijgt. 
De belangrijkste bronnen van aanbod op de arbeids-
markt zijn het onderwijs, buitenlandse arbeidsmi-
granten en werklozen. De arbeidsmarktinstroom in de 
periode 2013-2018 zal in Limburg 73.100 bedragen. 
De vraag naar nieuwkomers op de arbeidsmarkt ligt 
op 58.200. Het aanbod overtreft daarmee de vraag. 
Tekorten worden verwacht in de hogere technische 
beroepen, de hogere transportberoepen, de hogere 
pedagogische beroepen en de middelbaar technische 

beroepen. Overschotten zijn voorzien bij de lagere 
beveiligingsberoepen, de middelbaar administratieve 
beroepen, de middelbaar verzorgende beroepen en in 
de welzijnsinrichtingen.

Bij de werving van personeel zetten steeds meer 
bedrijven social media in. Bijna 1 op de 5 bedrijven zet 
deze betrekkelijk jonge media in. In 2013 was dat nog 
minder dan 1 op 10. Met name LinkedIn en Facebook 
zijn populair. Ze worden vooral ingezet door de secto-
ren Communicatie en Informatie en de horeca en bij 

het werven van hoger opgeleid personeel. 
Kwetsbare groepen als ouderen en ongeschoolden 
vinden vooral werk via vrienden of kennissen en door 
open sollicitaties. Slechts voor 9 % van de vervulde 
vacatures wordt nog de krantenadvertentie als wer-
vingskanaal gebruikt. ■
Tekst: Pieter Duijf | Illustratie: Gideon Fraipont
Geraadpleegde bronnen: CBS, ING Economisch 
Bureau, RAIL(Regionale Arbeidsmarkt Informatie 
Limburg) en UWV.

Uitgesproken faillissementen,  
bedrijven en instellingen
Onderwerpen Uitgesproken 

faillissementen
Uitgesproken 
faillissementen

Uitgesproken 
faillissementen

Uitgesproken 
faillissementen

Type gefailleerde Totaal Totaal Totaal Totaal

Perioden 2012 2013 2014 2015

Regio’s Aantal Aantal Aantal Aantal

Noord-Limburg (CR) 141 190 140 100

Vestigingen van bedrijven, bedrijfstak
Onderwerpen Vestigingen Vestigingen Vestigingen Vestigingen Vestigingen

Perioden 2012 2013 2014 2015* 2016*

Regio Noord-Limburg (CR)

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal

A Landbouw, bosbouw en visserij 2275 2280 2230 2215 2255

B Delfstoffenwinning 10 10 10 10 10

C Industrie 1185 1195 1190 1215 1255

D Energievoorziening 10 10 10 10 10

E Waterbedrijven en afvalbeheer 60 45 45 45 50

F Bouwnijverheid 1690 1700 1735 1785 1865

G Handel 4070 4055 4070 4185 4235

H Vervoer en opslag 540 540 540 550 555

I Horeca 965 1015 1015 1045 1055

J Informatie en communicatie 665 675 720 750 770

K Financiële dienstverlening 1710 1705 1730 1780 1775

L Verhuur en handel van onroerend goed 335 330 305 300 300

M Specialistische zakelijke diensten 2645 2715 2835 3045 3215

N Verhuur en overige zakelijke diensten 795 840 865 885 905

R Cultuur, sport en recreatie 995 1020 1035 1065 1095

S Overige dienstverlening 1585 1595 1640 1690 1765

U Extraterritoriale organisaties 0 0 0 0 0

Arbeidsparticipatie | Ondernemend Venlo magazine
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Ter versterking van de economie in de regio 
presenteerden de Noord-Limburgse werkgevers 
in maart 2015 een Economisch Manifest met 
tien belangrijke actiepunten. Onderdeel van dat 
manifest was het instellen van een Economic 
Development Board (EDB) met daarin vertegen-
woordigers uit zowel bedrijfsleven, onderwijs 
en overheid. Onlangs maakte de Provincie de 
voorzitter van de EDB bekend, voormalig direc-
teur Rabobank Venlo e.o. Dick Hak.

Gedeputeerde Twan Beurskens en EDB-voorzitter Dick Hak 
hebben plaatsgenomen in een ruimte op de derde verdieping 
van de Innovatoren in Venlo. Voor Beurskens een bekende 
omgeving, voor Hak minder. Maar dat zal de komende tijd 
veranderen; hier bevindt zich zijn nieuwe werkplek.

Kentering
Beurskens begint met het schetsen van wat er aan de benoe-
ming, maar ook wat er aan het manifest voorafging. “Tot het 
begin van de crisis, in 2008, kende de regio Noord-Limburg 
economisch gezien een continue groei. Dat stagneerde aan het 
begin van de crisis, bepaalde ontwikkelingen waren opeens 
niet meer vanzelfsprekend. Dat bleef zo, ook toen rond 2012 
de eerste voorzichtige tekenen van herstel waren te zien. Een 
regio als Eindhoven toonde een steeds sterkere groei, maar bij 
ons bleef er sprake van economische daling van 2,5, soms zelfs 
3 procent.” In zijn streven daarin een kentering aan te brengen 

sprak Beurskens met verschillende mensen over mogelijke 
oplossingen, ook met Dick Hak, toen nog Rabobank-directeur. 
Onder meer op basis van die gesprekken werden kansen en 
bedreigingen betreff ende de regio in kaart gebracht. Sterk punt 
van de regio, zegt Beurskens, was en is de bereikbaarheid, een 
bedreiging is een mogelijk tekort aan goed opgeleid en gekwa-
lifi ceerd personeel. “Als Provincie hebben we toen allerlei par-
tijen uitgedaagd om mee te denken hoe tot een versterking van 
de regio te komen: Ondernemend Venlo, de industriële clubs, 
LWV, LIOF. Het Economisch Manifest is een van de concrete 
resultaten die daar uit naar voren zijn gekomen.”

Stimuleren en faciliteren
Kenmerkend voor deze regio, geeft  Beurskens aan, is dat in 
Noord-Limburg vooral mkb-bedrijven zijn gevestigd en dat 
kartrekkers als Philips of ASML ontbreken. “Die mkb-bedrij-
ven hebben vaak weinig of geen geld, tijd en lab-faciliteiten 
voor onderzoek, voor kennisontwikkeling. Maar wanneer ze 
zich verenigen, dan kunnen ze daar in gezamenlijkheid mee 
aan de slag gaan.” Daar, zegt Beurskens, komt de EDB om 
de hoek kijken. “De EDB heeft  een stimulerende maar vooral 
ook facilitaire functie. Het nemen van initiatieven blijft  bij het 
bedrijfsleven, daar zijn ondernemers goed in. Maar waar ze 
eerst tegen obstakels aanliepen en wellicht afh aakten, krijgen 
ze nu ondersteuning van de EDB. De afgelopen jaren is dat 

zorgvuldig voorbereid. Met de komst van Dick Hak wordt dit nu 
in de praktijk gebracht. Dat is een onafh ankelijk voorzitter, niet 
afk omstig uit een van de belangrijke sectoren, met veel kennis 
van en connecties in de regio. De reacties op zijn benoeming 
zijn dan ook enthousiast.”

Eige n agenda’s
Na twee jaar van voorbereiding van de EDB door de provincie 
werd Dick Hak afgelopen zomer gevraagd voor het voorzit-
terschap van die EDB. Hak: “Twan en ik hebben, zoals hij al 
aangaf, de afgelopen jaren regelmatig over regio-ontwikkeling 
gesproken. Bij de Rabobank hield ik me daar ook intensief mee 
bezig. Dus ik was niet echt verrast toen hij me benaderde.” 
Hak zei ja, vanuit zijn betrokkenheid met de regio. “De mensen 
hier kennen me en ik ken de mensen. En ja, het is een stevige 
uitdaging. Daar ben ik me van bewust. We hebben hier drie 
belangrijke sectoren: maakindustrie, logistiek en agro/food.  
Die bieden volop kansen die we door een goede samenwerking 
nog beter kunnen benutten.” De EDB is er overigens niet om 
met allerlei thema’s de komen, zegt hij, het initiatief ligt bij het 
bedrijfsleven. Hun agenda, die ze voor een deel hebben ver-
werkt in het Economisch Manifest, is leidend. “In de EDB zitten 
vertegenwoordigers uit die drie sectoren, maar ook het onder-
wijs en de overheid. Het is de bedoeling dat initiatieven uit hun 
achterban in de EDB worden besproken en dat daarna wordt 
bekeken hoe we partijen kunnen verbinden en ondersteunen.” 
Hak merkt op dat er in het bedrijfsleven voldoende activiteit 
is, dat er platformen zoals Smart Logistics en Techno Valley 
zijn die aan de hand van een eigen agenda werken. “Prima. Als 
EDB kijken we hoe we kunnen helpen bij het realiseren van die 
agenda’s, zeker als het aankomt op sectoroverschrijdende op-
lossingen. Of het verbinden van ondernemers met onderwijs. 
Bijvoorbeeld als er behoeft e is aan een nieuwe opleiding die 
beter aansluit bij wat bedrijven in één van de sectoren nodig 
hebben. Faciliteren dus, zodat initiatieven ook daadwerkelijk 
van de grond komen.” 

Naast het versterken van de economische dynamiek heeft  de 
EDB zich tevens tot doel gesteld om de regio beter te laten 
aansluiten bij sterke omliggende regio’s als Eindhoven en 

Sittard-Geleen, maar ook het Duitse grensgebied. Dat daarbij 
geen grote kartrekkers betrokken zijn, zoals die in andere re-
gio’s wel aanwezig zijn, ziet Hak niet als een belemmering. “Ik 
betwijfel of vanuit de aard van dit gebied een grote kartrekker 
zou helpen – zo’n groot bedrijf kan ook te dominant zijn. Een 
jaar of tien geleden hebben we vanuit de Rabobank een onder-
zoek laten doen naar de innovatiekracht van Noord-Limburg. 
Daaruit bleek dat het ontbreken van grote partijen juist de 
kracht van regio is. Het mkb acteert op basis van gelijkwaardig-
heid en is daarin heel fl exibel. Dat is juist de kracht en die gaan 
we versterken.”  ■
Tekst: Jac Buchholz | Foto’s: Marco Boots
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DICK HAK VOORZITTER ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD

“Een stevige uitdaging”

“Dick Hak is een onafh ankelijk 
voorzitter, niet afk omstig uit een van 

de belangrijke sectoren”

“Daaruit bleek dat het 
ontbreken van grote partijen juist 

de kracht van regio is”

Dick Hak (l) en Twan Beurskens
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Forta4u 

Met begeleiding op maat 
naar een passende baan
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ze genoemd. Ze 
hebben een beperking of zijn door ziekte uitgevallen en passen vaak 
niet in een profiel van een werkgever. Met een extra steuntje in de rug 
kunnen ze weer deelnemen aan het arbeidsproces. Voor die steun en 
begeleiding zorgt Forta4u uit Venlo. Het bedrijf richt zich vooral op 
jongeren en jong volwassenen.

Participatiekandidaten vinden ze een aantrekkelijker woord, geven directeur Gi-
selle Vluggen (Forta4u) en Flip Nefkens (Tyruz ) aan. Dat klinkt beter dan afstand 
tot de arbeidsmarkt, drukt potentie en mogelijkheden uit, vinden ze. “We gaan uit 
van de kwaliteiten van een kandidaat en zien het als uitdaging de punten die wat 
minder zijn dusdanig te verbeteren dat hij of zij op een duurzame wijze deel uit 
kan gaan maken van een arbeidsproces.”

Ambassadeurs
Forta4U werd opgericht in 2011, in een tijd dat de markt lastig was, vertelt Giselle. 
“Men was zoekende. Er werd op allerlei manieren bekeken hoe jongeren met 
bijvoorbeeld gedragsproblemen of autisme aan het werk konden worden gezet. 
Er was sprake van een groot aantal reïntegratiebureaus maar daarvan zijn er 
alweer heel wat verdwenen – dat zegt genoeg. Bovendien waren veel werkgevers 
terughoudend zo’n jongere een kans te geven.” Dat laatste is gelukkig veranderd, 
merkt Flip op. Werkgevers stellen zich veel opener op, zo is zijn ervaring. “Ze zijn 
nu veel meer dan een aantal jaren geleden bereid om een van onze kandidaten te 
plaatsen.” Dat is te danken, zeggen Giselle en Flip, aan de bedrijven die al in een 
vroeg stadium bezig waren met participatiekandidaten. “Een van de eerste bedrij-
ven waar we mee gingen samenwerken was Vostermans, die zijn heel voortvarend 
in hun personeelsbeleid Dat was onze eerste ambassadeur. Inmiddels hebben we 
ruim 200 ambassadeurs.”

Intensief coachen
Die zijn zeer te spreken over de goede, onderscheidende benadering, zo blijkt uit 
het succes van Forta4u. Het bedrijf heeft inmiddels ook een vestiging in Amster-
dam en werkt voor uiteenlopende bedrijven, van kleine, lokaal opererende onder-
nemingen tot internationals. Giselle legt uit wat de aanpak zoal inhoudt. “Die be-
staat uit een aantal stappen, zoals het werkfit maken van iemand. Een kandidaat 
die lang thuis heeft gezeten moet bijvoorbeeld leren weer in een bepaald ritme te 
komen. Verder is het van wezenlijk belang dat we niet alleen de kandidaat goed 
leren kennen, maar ook de werkgever en het karakter van de werkomgeving. Gaat 

het om een grote of kleine werkkring, om een formele of informele organisatie, is 
het een familiebedrijf, dat soort zaken.” Die gedegen benadering komt eveneens 
terug in de begeleiding op het moment dat een kandidaat bij een bedrijf aan de 
slag gaat, vult Flip aan. “We coachen ‘on the job’ omdat we zo het snelst bepaalde 
knelpunten herkennen. Coachen in eerste instantie ook intensief. Uiteindelijk doel 
is zelfstandig maken van de kandidaat en de loonwaarde tot 100% te brengen.”

Kracht
Hoe intensief de begeleiding is, verschilt per kandidaat, geven Giselle en Flip aan. 
“Het is iedere keer weer maatwerk.” De medewerkers van Forta4u stemmen hun 
begeleiding dus af op de kenmerken van de kandidaat. De jobcoaches hebben een 
sterk empathisch vermogen, durf en creativiteit. Daarnaast zijn een relevante op-
leiding en regelmatige bijscholing vereisten voor het UWV- en het TUV-keurmerk. 
Giselle: “Het is niet zonder meer zo dat we een kandidaat met een bepaalde ach-
tergrond meteen aan een specifieke functie kunnen linken. Het komt bijvoorbeeld 
wel eens voor dat een werkgever open staat voor een traject maar dat er geen 
passende vacature is. Dan kunnen we een werkplekonderzoek uitvoeren. Daar kan 
dan uit naar voren komen dat de kandidaat de werkzaamheden, of een deel ervan, 
van een van de werknemers kan overnemen zodat die werknemer ontlast wordt 
of accurater kan worden ingezet. Voor eventuele bijscholing van onze kandidaten 
werken we samen met een aantal instanties in Venlo en Amsterdam. Onze kracht 
zit in het coachen en begeleiden en dat willen we optimaal uitvoeren.”

Fynix en Tyruz
De specifieke kennis en ervaring die Forta4u bezit, is inmiddels ook terug te zien 
in de bedrijfsonderdelen Fynix en Tyruz. Flip: “Fynix richt zich op mensen die 
langdurig deels of geheel arbeidsongeschikt zijn, de Wet Verbetering Poortwach-
ter. Een werkgever kan daar nog jarenlang financieel voor verantwoordelijk zijn, 
bijvoorbeeld in de vorm van premiebetalingen. Ons doel is ze weer met passen-
de arbeid aan het werk te krijgen. Tyruz fungeert als detacheringspartner voor 
bedrijven die, onder meer als onderdeel van het maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, participatiekandidaten willen plaatsen.” Wat dat betreft, maakt 
Flip duidelijk, kan 2016 worden afgesloten met een getekende 4-jarige samen-
werkingsovereenkomst tussen Tyruz en de bouwcombinatie van Dura Vermeer 
en Ploegam, ‘Mooder Maas’, in de vorm van een SROI-project ( social return on 
investment). Forta4u Event support mag in 2017 bijvoorbeeld de Amsterdamse 
festivalwereld gaan bedienen. 

De rode draad door alle Forta bedrijven zijn en blijven mensen en kansen, stelt 
Giselle tot besluit. “Zie het maar zo: we gebruiken bij ons werk uiteraard onze 
kennis en expertise, maar toch vooral ook ons hart.” ■
Tekst: Jac Buchholz | Foto’s: Constance Jentjens
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“Een kandidaat die lang thuis heeft gezeten 
moet bijvoorbeeld leren weer in een bepaald 

ritme te komen” 

“De jobcoaches hebben een sterk empathisch  
vermogen, durf en creativiteit” 

Vlnr: Flip Nefkens (Tyruz), Karlien Lenssen (Fynix), 
Sil Gubbels (SROI), Giselle Vluggen (Forta4u) 
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FRANS KEUNEN, TRAFFIC PORT

“ Hoog in de lucht  
leer je relativeren”

Op zijn 22e begon Frans Keunen samen met wat zijn echtgenote zou wor-
den een eigen bedrijf. Dat groeide uit tot de Keunen Groep die hij in 2000 
verkocht. Daarna stortte hij zich een aantal jaren op zijn passie vliegen om 
vervolgens in dat vakgebied opnieuw als ondernemer aan de slag te gaan. 
Werken doet de 66-jarige Keunen nog altijd. Maar geen hele werkweek meer. 
Hij verveelt zich echter niet. Veel van zijn vrije tijd besteedt hij aan wijn ma-
ken en zingen.

Het begon met een loonwerkersbedrijf, vertelt Frans Keunen, en dat werd in de 
bijna 28 jaar dat hij er de leiding over had almaar groter. Al snel kwamen er graaf-
machines bij en ging hij in het grondverzet. De volgende stap was het transport, 
daarna de grond-, weg- en waterbouw, het inzamelen en recyclen van afval en 
sloopwerkzaamheden. “Een van de bekendste gebouwen die we hebben gesloopt 
was de Knoepert in Blerick.”

Dat alles werd op den duur onder de naam Keunen Groep gebracht, een onder-
neming met 175 medewerkers. Een succesvolle onderneming ook, want zo rond 
2000, Keunen was bijna 50 jaar, was er vanuit diverse partijen interesse de groep 
over te nemen. “Omdat er geen opvolgers waren hebben mijn vrouw en ik die 
kans gepakt en hebben we het bedrijf verkocht.” Wie denkt dat Keunen daarna in 
een gat viel komt bedrogen uit. Niet dat hij meteen een ander bedrijf startte, nee, 
hij besloot zich te verdiepen in een bijna levenslange passie, het vliegen. “Ik heb 
ergens rond mijn 37e, 38e het vliegbrevet gehaald en een vliegtuig gekocht. Daar 
wilde alles vanaf weten. Dus ben ik een opleiding voor beroepspiloot gaan volgen. 
Niet om professional te worden, maar gewoon, ik wilde alles van vliegen weten.” 

Het was een project waar hij 
enkele jaren veel tijd en ener-
gie in stopte. Keunen kwam 
in die tijd onder meer in 
contact met de eigenaar van 
het bedrijf Cycloon, impor-
teur van sportvliegtuigen en 
onderdelen. Toen hij in 2003 
de kans kreeg dat bedrijf over 
te nemen, was de beslissing 
snel genomen, zegt hij.

Cycloon lag echter in wat het 
kassengebied Californië zou 
worden. Dus kreeg Keunen 
op een gegeven moment te 
maken met het feit dat hij 
moest verhuizen. “Verhuizen 
of stoppen, dat was toen 
de vraag. Ik besloot door te 
gaan omdat het bedrijf mij 
nog voldoende uitdaging gaf.” 
Hij maakte die uitdaging nog 
wat groter door op de nieuwe 
vestigingslocatie langs de 

A67 niet alleen voldoende grond te kopen voor een nieuw bedrijfspand, maar voor 
de aanleg van een compleet vliegveld voor kleine vliegtuigen, in totaal 21 hectare. 
Het kreeg de naam Traffic Port. “Om het rendabel te maken besloten we het niet 
alleen geschikt te maken voor sportvliegtuigen, maar ook voor wat grotere vlieg-
tuigen. Bovendien was het de bedoeling allerlei aan de vliegvaart en het transport 
gerelateerde bedrijvigheid op Traffic Port te huisvesten. Belangrijkste aspect, zegt 
Keunen, was dat Venlo daarmee over vier modaliteiten zou beschikken. Verande-
rende regelgeving zorgde echter voor een streep door de rekening. “Het vliegveld 
was daardoor niet optimaal te exploiteren. Eeuwig zonde. De bestuurders zagen 
alleen bedreigingen en niet de kansen.” Geen vliegtuigen meer op Traffic Port, 
maar bedrijven die aansluiten bij het concept kunnen zich er nog vestigen.

Keunen is nog altijd eigenaar van Cycloon. Het hoofdkantoor van dat bedrijf 
bevindt zich in Venlo, maar de meeste activiteiten vinden in Maastricht, bij het 
vliegveld plaats. Keunen werkt, zegt hij nog zo’n drie dagen in de week. De rest 
besteedt hij aan hobby’s. Vliegen doet hij echter niet meer, om gezondheidsre-
denen. “Maar ik mis het wel – hoog in de lucht leer je relativeren, dan zie je daar 
beneden die nietige wereld en dan plaats je alles in een ander perspectief. Het is 
echter net als met roken, je kunt er het beste meteen helemaal mee stoppen.” Een 
nieuwe vrijetijdsbesteding vond Keunen in het wijn maken. Althans, het begon 
met wijn. “Met de komst van de A73 en de geluidswanden is er bij Hout-Blerick 
een groot talud ontstaan waar wijnmaker Jan Wijnhoven wijnranken heeft gepoot. 
Daarvan maakt hij al jaren heel verdienstelijk wijn. We zijn er met de vrienden-
groep wel eens op bezoek geweest en ik vond het bijzonder interessant. Toen ik 
dus wat meer tijd kreeg zei mijn vrouw: waarom ga je geen wijn maken?” Dat deed 
Keunen op een voor hem typerende wijze: vol overgave. Samen met een van zijn 
vrienden, Bert Cüppers, ging hij aan de slag met most die ze van Jan Wijnhoven 
hadden gekregen. “We zijn wat gaan experimenten en ik ben op internet op zoek 
gegaan naar informatie. Hele avonden achter de computer.” Hij kocht via internet 
een complete wijnmakersset met daarbij tevens een complete cursus. “Zo heb ik 
me de materie eigen gemaakt. Inmiddels produceren Bert en ik onder de naam ’t 
Genot niet alleen wijn maar ook likeur. Van druiven, maar tevens van ander fruit. 
We doen vrijwel alles zelf, tot het bottelen en het maken van de etiketten aan 
toe.”

En dan is er het zingen. Keunen glundert als hij erover praat. Het is een fami-
lieding, zegt hij, meer Keunens zingen. Hij al sinds zijn kinderjaren, maar pas de 
laatste tijd fanatiek. “Een broer en neef zingen bij Animo in Steyl. Die hebben me 
geïntroduceerd. Ik moest auditie doen, want ze leggen de lat behoorlijk hoog, zijn 
ambitieus.” Die proef doorstond hij zonder problemen. Keunen neemt het zingen 
dan ook serieus, zegt hij, steekt er veel tijd in en neemt zangles. “Bij Ben Benders, 
prima leraar die me echt enthousiast voor het zingen heeft gemaakt.” Inmiddels 
heeft Keunen wat het zingen betreft weer een nieuwe uitdaging. “We traden een 
tijd geleden ergens op toen na afloop een dame van een ander gezelschap op hem 
af stapte. Ze waren op zoek naar goede mannenstemmen; of hij geen zin had een 
rol in een operette te zingen? “De dame was van Opera Comique uit Maastricht. 
Die spelen komend voorjaar in Maastricht de operette Desert Song. Ik heb auditie 
gedaan en we zijn nu volop aan het repeteren. Moet ik voor Maastricht maar 
dat heb ik er graag voor over.” Komt hij geen tijd tekort? “Ach, ik ben altijd bezig 
geweest. Toen ik nog volledig in de zaak zat draaide ik ook weken van 70, 80 uur. 
En het is hobby, daar steek je met plezier veel tijd in.” ■
Tekst: Jac Buchholz | Foto’s: Marco Boots

Feiten en cijfers Cycloon
Aantal medewerkers: 15 zowel vast als freelancers
Werkgebied: Nederland
Vestigingen: Hoofdvestiging Venlo, daarnaast een ves-
tiging in Maastricht bij Maastricht-Aachen Airport
Activiteiten: Import sportvliegtuigen en onderdelen

Frans Keunen: “Het vliegveld was niet optimaal te exploiteren. Eeuwig zonde”

Frans Keunen (r) maakt samen 
met Bert Cüppers wijn en likeur
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‘ N I E U W  E N  G E B R U I K T ’

SMART Logistics  
Trophy 2017
Voor het derde achtereenvolgende keer wordt dit voorjaar de SMART 
Logistics Trophy uitgereikt. U kunt nu het logistieke talent van uw 
bedrijf nomineren. 
De Trophy is bedoeld voor de talentvolle medewerker (m/v) die 
een positieve bijdrage heeft geleverd aan uw bedrijf en uw klanten 
en daarmee aan de regio Noord-Limburg. Dat kan uw vindingrijke 
planner zijn, uw superbehendige heftruckchauffeur, uw operations 
manager, uw declarant. Leeftijd is geen criterium; talent zit bij jong 
en oud. Er zijn twee Trophy’s: een voor een mbo’er en een voor een 
hbo’er of vwo’er. 

De twee winnaars ontvangen, buiten een oorkonde en een beeldje, 
een studiebeurs ter waarde van maximaal 1.000 euro, te besteden 
aan een logistieke opleiding of cursus in overleg met Gilde Opleidin-
gen of Fontys Logistiek en Techniek. Dit draagt bij aan de kennis en 
vaardigheden van de winnaars en betekent een win-winsituatie voor 
werkgever en werknemer. 

Aanmelden kan tot en met maandag 27 februari. De genomineerden 
worden beoordeeld door een deskundige jury. De winnaars worden 
op dinsdag 28 maart bekendgemaakt.

Het aanmeldingsformulier vindt u op  
www.smartlogisticscentrevenlo.com. 

Nieuws | Ondernemend Venlo magazine

Studenten Gilde Opleidingen  
ontvangen certificaat Fontys Venlo
Op 21 december ontvingen 39 
gemotiveerde mbo-studenten van 
Gilde Opleidingen na een 13 weken 
durend programma bij Fontys Venlo 
hun hbo-certificaat uitgereikt. Doel 
van het project is om de aansluiting 
van mbo naar hbo vloeiender te laten 
verlopen.
Maurice Hommen, teammanager 

economie bij Gilde Opleidingen vertelt 
trots: “Samen met Fontys Venlo 
hebben wij een 13 weken durend 
samenwerkingsprogramma samenge-
steld. Speciaal voor mbo-studenten 
die interesse hebben in een econo-
mische vervolgstudie op hbo-niveau. 
Onze studenten volgden één dagdeel 
in de week één of twee vakken. De 

studenten hadden de keuze uit drie 
verschillende studieprogramma’s: 
International Business and Manage-
ment Studies, International Business 
Economics (Bedrijfseconomie) en 
International Marketing (Commerciële 
Economie). Naast de inhoud, heeft de 
student ook geleerd hoe ze zelfstan-
dig opdrachten moeten uitvoeren 

en dat een proactieve houding in 
het hbo-onderwijs een vereiste is. 
Oud-mbo studenten die nu bij Fontys 
Venlo studeren, hebben dit aspect nog 
verduidelijkt door hun eigen ervarin-
gen te delen.”

Fontys Techniek en  
Logistiek start vier  
logistieke  
innovatieprojecten
In samenwerking met veertig 
partners zal Fontys Hogeschool 
Techniek en Logistiek in Venlo vier 
omvangrijke innovatieprojecten gaan 
uitvoeren, met als doel de logistieke 
concurrentiepositie van Nederland, 
en met name van Limburg, te ver-
sterken. Het Lectoraat Supply Chain 
Management van Fontys Hogeschool 
Techniek en Logistiek heeft recent 
een ambitieuze onderzoeksagen-
da vastgesteld. Daarin zijn de vier 
projecten geformuleerd met als doel 
de innovatie binnen de logistiek te 
stimuleren en te ontwikkelen. En 
daarmee de concurrentiepositie van 
BV Nederland als belangrijke speler 
op de wereldmarkt verbeteren. 
 
Vanaf 1 januari 2017 gaan de volgen-
de onderzoeksprojecten van start;
• E-Global: Versterken van de 

concurrentiepositie van Nederland 
op het gebied van E-Fullfilment 
(logistiek van webshops).

• UCC Douane wetboek: Verminde-
ren van de administratieve lasten 
van toezicht bij de douane vermin-

deren en zo te zorgen voor een 
ongestoorde logistieke keten. 

• SYN-ERGIE: Versterken van trans-
portdiensten en logistieke planning 
op de corridor tussen West-Vlaan-
deren en Limburg. Hiervoor wordt 
onderzocht hoe en met welke mo-
daliteiten lading tussen Zeebrugge, 
Antwerpen en Limburg vervoerd 
kan worden.

• Synchromodaal Pricing: Ontwik-
kelen van optimale prijsmodellen 
voor synchromodale diensten voor 
maritieme containers en continen-
tale ladingstromen. 

De nieuw verworven inzichten 
worden opgenomen in de diverse 
lesprogramma’s van de logistieke 
opleidingen van Fontys. Zo blijven 
studenten op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen binnen de logistiek. 

Tweede editie  
evenement CONNECTED
Op dinsdag 11 april 2017 vindt in 
de Maaspoort in Venlo de tweede 
editie plaats van kennis-, contact- en 
inspiratieplatform CONNECTED. 
De eerste editie in 2015 telde het 
evenement 500 bezoekers, voorna-
melijk beslissers uit het bedrijfsle-
ven, onderwijs en overheid. Het doel 
van het evenement is om partijen 
in Noord-Limburg met elkaar te 
verbinden en actuele ontwikkelin-
gen, kennis en inspiratie met elkaar 
te delen. Er wordt een uitgebreid 
kennisprogramma aangeboden en er 

is een innovatiemarkt, waar de regio 
een podium krijgt.  
Regio Venlo, het samenwerkings-
verband van acht gemeenten in 
Noord-Limburg, heeft zich als key 
partner aan het initiatief verbon-
den. Daarnaast zijn verschillende 
onderwijs- en kennisinstellingen, 
bedrijven en ondernemersvereni-
gingen een partnership aangegaan. 
De hoofdthema’s voor deze tweede 
editie zijn innovatie en duurzaam-
heid. Meer informatie is te vinden op 
www.connectedevent.nl.

Benoeming Tys van Elk als 
directeur van LIOF
De aandeelhouders van LIOF, het 
Ministerie van Economische Zaken 
en de Provincie Limburg, hebben op 
voordracht van de Raad van Commis-
sarissen, Tys van Elk benoemd tot 
algemeen directeur van LIOF. Van Elk 
zal Loek Radix opvolgen, die sedert 
medio februari 2016 functioneert als 
interim directeur. De exacte opvol-
gingsdatum zal in overleg worden 
vastgesteld.
Tys van Elk (46) is momenteel Vice 

President Strategy, Projects and 
Communications bij Océ-Technolo-
gies B.V. Hij heeft werktuigbouw-
kunde gestudeerd aan Technische 
Universiteit Delft en behaalde 
een MBA aan de London Business 
School. De Raad van Commissarissen 
is er van overtuigd dat de Tys van Elk 
de juiste bestuurder is om de door 
Loek Radix ingezette koers samen 
met de medewerkers en partners 
verder vorm te geven.

Ondernemend Venlo magazine | Smart Logistics
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U bent welkom bij Maashof

Benieuwd wat wij voor uw bedrijf of organisatie kunnen betekenen? 
Maak dan snel een afspraak met Rob, Lianne of Lindsey en kom zelf kijken! 
Of het nu gaat om een vergadering, lunch, diner, overnachting of bedrijfsuitje: 
wij staan u graag te woord. 

Maashof
Maashoflaan 1 
5927 PV Venlo-Boekend
T: +31 (0)77 396 93 09
info@maashof.com
www.maashof.com

“Wij hebben Intergarde/Fortas als beveiliger, niet alleen 
voor de goede beveiligingstaken, maar ook wegens de  
gemotiveerde medewerkers, die ons dagelijks ondersteunen.”
John Testroote, Specialist Facility, Safety & Security
DSV Solutions Nederland BV

BEVEILIGINGSTECHNIEK

ALARMCENTRALE

BEWAKING

MOBIELE SURVEILANCE

EVENEMENTENBEVEILIGING

intergarde.nl  |  fortas.nl

De kracht van 
collectiviteit

Ondernemend Venlo magazine | Nieuws

Schenker Logistics BeNeLux 
bouwt nieuw logistiek centrum in Venlo
In januari 2017 start de bouw van 
een nieuw state-of-the-art multi-user 
warehouse voor Schenker Logistics 
BeNeLux op de strategische locatie 
Trade Port Noord in Venlo. Het logis-
tiek centrum wordt gerealiseerd door 
vastgoedpartner WDP volgens de 
normen BREEAM Very Good. Dit sluit 
uitstekend aan op de duurzaamheids-
doelstellingen van DB Schenker, het 

moederbedrijf van Schenker Logistics 
BeNeLux.
Marcel Wijnhoven, Senior Vice Pre-
sident Contract Logistics BeNeLux: 
“Met de bouw van deze nieuwe site 
kunnen wij de groei van ons klanten-
bestand in de regio Venlo verder facili-
teren en optimale invulling geven aan 
de vraag naar logistieke services. De 
goede samenwerking met Trade Port 

Noord en vastgoedpartner WDP zorgt 
ervoor dat de voorbereidingen voor de 
bouw op een solide en prettige wijze 
verlopen. Venlo-Venray is in 2016 we-
derom gekozen tot logistieke hotspot 
nummer 1 van Nederland. Het is voor 
ons dan ook een logische keuze om 
uit te breiden op deze triple A-locatie 
met goede multimodale verbindingen 
naar het Europese achterland via 

water, spoor en weg.” 
Het logistiek centrum van in totaal 
ongeveer 50.000 m² beschikt over 
3.800 m² aan mezzanineruimte en 
circa 1.300 m² kantoorruimte. De 
planning is dat het logistiek centrum 
vanaf 1 juni 2017 volledig operationeel 
is. In het nieuwe warehouse zullen cir-
ca 100 medewerkers werkzaam zijn.

Conferentie College 
Den Hulster over het 
technologische onderwijs 
van de toekomst
Op donderdag 19 januari 2017 houdt 
College Den Hulster in de Glenn Cor-
neille Aula voor de tweede maal de 
conferentie FOCUS. Ditmaal wordt 
uitvoerig stilgestaan bij het thema 
‘technologie’. Centrale themavraag 
van symposium FOCUS 17 is of de 
regio Venlo en dus ook het onderwijs 
groter moet denken over technolo-
gie. Sprekers uit het Noord-Limburg-
se bedrijfsleven en Wethouder Wim 
van den Beucken zullen hun licht 
hierover laten schijnen. 
Doelgroep van dit symposium zijn 
ondernemers, ouders, studenten 
en vertegenwoordigers uit het 
onderwijs en uit de lokale politiek. 
Van primair onderwijs, voortgezet 
onderwijs, mbo, hbo tot en met de 

universiteit. Een breed publiek dus 
dat op zoek is naar antwoorden op 
interessante, eigentijdse of toekomst 
gerelateerde vragen. De volgende 
sprekers nemen deel aan FOCUS 17: 
Wethouder Wim van den Beucken 
(VVD) van Financiën, Organisatie en 
Duurzaamheid, Hans Aarts, directeur 
Fontys Hogeschool Techniek en 
Logistiek, Peter Kerstjens, managing 
director Addit BV, Han Fleuren ( Eige-
naar Boomkwekerij Fleuren).

De entree is gratis. Inschrijven kan 
via secretariaat-cdh@ogvo.nl onder 
vermelding van naam en aantal per-
sonen. Iedereen is van harte welkom.

Onderzoekslocatie in 
kassen voormalig 
Floriadeterrein
Cultus Agro Advies opent in maart 
een nieuwe onderzoekslocatie op het 
voormalige Floriadeterrein in Venlo. 
De locatie wordt onderdeel van 
de Brightlands Campus Greenport 
Venlo, een cluster voor de agri- en 
foodsector waarvoor de voormalige 
Floriadekassen worden aangepast 
en ingericht. Cultus gaat er 1.700 m2 
kasruimte huren en onderzoek breed 
aanpakken. “De boomkwekerij zal 
het speerpunt zijn”, aldus teammana-
ger Dirand van Wijk. Daarnaast komt 
er onderzoek voor andere sectoren. 
“Zoals proeven met potplanten en 
glasgroenten.”
De nieuwe onderzoekslocatie is een 
samenloop van omstandigheden. 
Cultus huurde afgelopen jaar al in 
omgeving Arnhem/Nijmegen een ou-
dere kas voor onderzoek, maar zocht 

een modernere locatie die dichterbij 
de hoofdvestiging van Cultus in 
Lottum ligt.
Cultus is bovendien een van de 
partijen die afgelopen zomer Bright 
Tree is gestart. Andere partijen van 
dit Limburgse onderzoeksconsortium 
zijn reeds gevestigd en/of betrokken 
bij de Brightlands Campus Greenport 
Venlo, waaronder provincie Limburg. 
De beheerder van het voormalige 
Floriadeterrein had Cultus ook al 
benaderd voor vestiging.
 Bij de onderzoekslocatie in Venlo, in 
de Innovatoren, komt een fl explek 
voor Cultus. Van Wijk: “Daar kunnen 
we bijvoorbeeld opdrachtgevers van 
onderzoek ontvangen.”



Een aandeel in elkaar

Ontdek hoe het werkt op rabobank.nl/kommaarop

Ondernemers zitten vol met energie, ambities en ideeën. Ze willen vooruit, hun plan

uitvoeren. De Rabobank helpt ondernemers verder met tips en adviezen en voor

klanten met een goed plan: financiering binnen één dag. 

Kom maar op met dat plan.

financieren
wij binnen
één dag.

Een
goed plan


